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Com Marta de titular, mas não
no jogo inteiro, Seleção Brasileira
vai para o tudo ou nada na Copa
do Mundo de Futebol Feminino
nesta terça-feira. Adversária será a 
Itália, em confronto que vale vaga
nas oitavas de final da competição.

Decisão 15

José Aldenir / Agora RN
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Entre mortos e feridos, 
salvaram-se todos. 

A semana, que começou com 
a certeza de uma paralisação de 
policiais e bombeiros, que tinha 
tudo para ser devastadora, 
a julgar o volume de adesões 
das categorias, findou num 
saudável entendimento. 

Ao acenar com um grupo 
de trabalho para negociar 
a reposição salarial das 
categorias e prometer o 
encaminhamento, até setembro, 
de um projeto de lei concedendo 
um reajuste que começaria a ser 
implantado em março de 2020, 
o governo Fátima conseguiu 
o que parecia impensável 
nesta segunda: encerrar a 

paralisação. 
Outros caraminguás, como 

a atualização de promoções 
que estavam pendentes, foram 
concessões menores do governo 
e serão cumpridas já a partir 
do mês que vem. E, assim, 
pelo menos por enquanto, a 
administração livrou-se desse 
problema e poderá concentrar-
se em outro que se aproxima, 
envolvendo a administração 
direta, que promete a próxima 
queda de braço, desta vez  
em torno de uma indigesta 
reivindicação de 16,38% de 
reajuste e um cronograma para 
a quitação dos débitos salariais 
com os servidores.

Por enquanto, os auxiliares 

diretos da governadora podem 
dormir tranquilos, embora os 
sonhos prometam ser agitados. 

Mas há sempre lições 
a serem aprendidas. Por 
exemplo, que simples acenos 
com promessas amplas e 
pouco realistas não seduzem 
mais como antes. Tanto, que a 
proposta de uma reestruturação 
da carreira militar, cogitada 
pela administração na última 
sexta-feira, 14, não foi suficiente 
para que as lideranças militares 
recuassem na intenção de 
paralisar tudo, justamente 
no dia (segunda-feira) em 
que estariam recebendo 
integralmente os salários de 
junho.

Nada com um final de 
semana no meio para entender 
uma estratégia. 

Decepcionada com o fato de 
o governo não pautar o reajuste 
do subsídio da categoria, as 
lideranças partiram para o 
tudo ou nada, mostraram força 
e, depois de avançar o máximo 
que podiam, simplesmente 
recuaram e aquiesceram 
à proposta do governo. 
Mostraram amadurecimento.  

E foi muito bom que tenha 
sido assim. 

Malgrado todas as boas 
razões das categorias, tendo em 
vista que policiais e bombeiros 
militares não têm reposições 
da inflação em seus salários 

há cinco anos, a vitória custará 
ao governo estadual a bagatela 
de R$ 40 milhões anuais, 
sem contar o compromisso da 
administração de contratar 
os mil policiais militares 
recentemente aprovados em 
concurso.

Portanto, são inegáveis os 
avanços do movimento desde 
o passado recente do governo 
Robinson. Agora, sob o governo 
da petista Fátima Bezerra, 
eis que a fórmula da pressão 
se aperfeiçoou e penderá 
com uma guilhotina sobre a 
administração pública, toda a 
vez que algo sair do combinado. 

Porque, muito além das 
ideologias, está o bolso.

Militares aprenderam a negociar

EDITORIAL

CONSÓRCIO NORDESTE
Os nove governadores do 

Nordeste querem retomar na 
região o programa Mais Médicos 
em parceria com profissionais 
cubanos. O instrumento para 
tornar isso possível deverá ser o 
Consórcio do Nordeste, instância 
criada pelos governadores para 
reunir interesses comuns.

BLOQUEIO DE BENS
A pedido do Ministério Público, 

a Justiça potiguar determinou, 
em caráter liminar, o bloqueio de 
bens do vereador Dinarte Torres 
e do ex-vereador Assis Oliveira, 

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

CONVITE A GLENN
O Conselho de Comunicação 

Social do Congresso Nacional 
aprovou um convite para que 
o jornalista norte-americano 
Glenn Greenwald, editor do The 
Intercept Brasil, fale ao colegiado 
sobre as ameaças que vem 
recebendo após o site divulgar 
supostas conversas envolvendo 
o ex-juiz Sérgio Moro, atual 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública. O jornalista deve ir ao 
conselho no dia 1º de julho.

NOVO MANDATO
O procurador-geral de 

Justiça do Rio Grande do Norte, 
Eudo Rodrigues Leite, toma 
posse nesta terça-feira, 18, para 
o segundo mandato à frente do 
Ministério Público. A cerimônia 
de posse será às 19h, na Escola 
de Governo. Nomeado pela 
governadora Fátima Bezerra 
em abril, após ser o mais votado 
entre os seus membros, ele fica 
no cargo até 2021.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A Odebrecht entrou na 

tarde de ontem com pedido 
de recuperação judicial. A 
companhia passou o dia 
reunida com a diretoria. Com 
dívida de R$ 80 bilhões e 
execuções em curso, a empresa 
estava sem alternativas para 
resolver seu problema de 
liquidez financeira.

CPI DO BNDES
A comissão parlamentar 

de inquérito (CPI) da Câmara 
dos Deputados que investiga 
supostas irregularidades 
no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) ouvirá o 
ex-presidente da instituição 
Joaquim Levy (foto), no dia 26 
de julho. O requerimento para 
convocação de Levy já havia 
sido aprovado pela comissão 
em abril. Dessa forma, mesmo 
após ter se demitido do cargo, 
Joaquim Levy é obrigado a 
comparecer à comissão.

PRÓ-EMPREGO
Tramita na Assembleia 

Legislativa um projeto de lei que 
visa proporcionar aos norte-rio-
grandenses desempregados a 
possibilidade de qualificação 
para reintegração no mercado 
de trabalho. Trata-se do 
“Programa Pró-Emprego”, 
do deputado estadual Kleber 
Rodrigues (Avante), por meio 
do qual ele pretende atender 
até duas mil pessoas por ano, 
com uma bolsa mensal no valor 
de 20% do salário mínimo. O 
valor seria pago, a partir de 
uma parceria público-privada, 
a desempregados que realizem 
trabalhos e atividades em 
empresas participantes.

A Comissão Especial da Reforma da Previdência da 
Câmara dos Deputados pode começar a debater o parecer do 
deputado Samuel Moreira (PSDB-RJ) a partir desta terça-
-feira. Um pedido de vista coletivo adiou o início da discussão 
na comissão por duas sessões do plenário, após apresentação 
na quinta-feira passada. Com sessões nesta segunda-feira e 
na sexta-feira passada, o prazo foi cumprido e a discussão 
pode ser iniciada hoje, a partir das 9h. Segundo o presidente 
do colegiado, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), a oposição 
concordou em não obstruir a fase de debates. Pelo acordo ali-
nhado com líderes de partidos da oposição para que não haja 
obstrução na fase de discussão, todos os deputados, membros 
ou não do colegiado, poderão se inscrever para falar nessa 
fase e terão a fala garantida, desde que estejam presentes no 
momento em que forem chamados a se manifestar.

Reforma em pauta hoje
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até o limite de R$ 336 mil. O valor 
corresponde ao que os dois teriam 
desviado do poder público, mais 
juros e correção monetária, a 
partir de fraudes envolvendo verba 
de gabinete.

CEDO DEMAIS
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal Alexandre de 
Moraes disse nesta segunda-
feira, 17, que ainda não é 
possível avaliar mensagens 
vazadas com diálogos 
supostamente mantidos entre 
membros da força-tarefa da 
operação Lava Jato. 

Eduardo Maia / ALRN

Wilson Dias / Agência Brasil
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Ao proferir nesta segunda-feira, 
17, a palestra magna do 30º Con-
gresso Brasileiro de Saneamento 
e Engenharia Ambiental – Cbesa, 
a governadora Fátima Bezerra 
enfatizou que é de fundamental 
importância garantir à população 
o direito a água de qualidade e 
ao saneamento. Ela lembrou que 
o fornecimento de água limpa e o 
tratamento de esgotos têm reflexos 
positivos na saúde pública.

“A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) comprova que cada 
R$ 1 investido em saneamento re-
presenta economia de mais de R$ 
4,00 na saúde pública”, argumen-
tou a governadora do Rio Grande 
do Norte. O congresso prossegue 
até o dia 19, no Centro de Conven-
ções de Natal.

A governadora defendeu a 
ampliação dos investimentos pelo 
poder público e parcerias com o 
setor privado. “A agenda do RN 
não é a da privatização da água, 
mas a agenda do fortalecimento 
da empresa pública estadual, a 
Caern, que pode e deve dar lucro. 
Mas é importante também fazer-

mos parcerias com o setor privado 
com a finalidade de levar a todo o 
estado água boa e em quantidade e 
saneamento para prevenir doenças 
e melhorar a saúde do nosso povo”.

Como exemplo de empresa pú-
blica eficiente e lucrativa, a gover-
nadora do RN citou a Companhia 
de Águas e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), que hoje trabalha com 
eficiência e aporta ao Orçamento 
Geral do Estado R$ 120 milhões/
ano. “Vamos intensificar o diálogo, 
inclusive em relação à proposta do 
marco legal do saneamento que 
tramita no Congresso, e firmar 
parcerias. Quanto mais diálogo, 
melhor”, reforçou.

O secretário nacional de sa-
neamento ambiental, Jhônatas 
Assunção informou que “a nossa 
meta é que até 2033 consigamos 
atingir a universalização do sane-
amento básico no país”. Para isso 
será necessário investimentos de 
R$500 bilhões nos próximos anos e 
articulação entre estados e municí-
pios para levar água e esgotamento 
sanitário a todos.

Promovido pela Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental (ABES), o congres-
so é o maior evento da área no país, 
reúne profissionais, estudantes e 
especialistas das áreas pública e 
privada, governo e universidades, 
e tem como tema “Saneamento 
Ambiental: como tratar igual, os 
desiguais”.

A presidente da Abes no RN, 

Geny Formiga, diretora de em-
preendimentos da Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte (Caern), disse que além das 
questões técnicas o evento trata de 
questões sociais “que impactam di-
retamente na qualidade de vida e 
do meio ambiente. Reunimos o que 
há de melhor no conhecimento téc-
nico e político no setor, de forma de-

mocrática e participativa, trazendo 
contribuições para as políticas de 
saneamento”, declarou.

O presidente nacional da Abes, 
Roberval Tavares, registrou que 
“as ações e desafios no setor para 
os próximos anos devem ser priori-
dade do Estado”.

Durante o congresso tam-
bém se realiza a Fitabes – Feira 
Internacional de Tecnologias de 
Saneamento Ambiental, que apre-
senta tecnologias de saneamento 
ambiental utilizado na América 
Latina, presença das principais 
empresas do setor expondo novi-
dades em tecnologias, produtos, 
serviços e equipamentos, além de 
estandes de companhias de todo o 
país.

Esta edição do evento traz uma 
área inovadora e interativa aber-
ta à visitação da população, com 
entrada franca.O Espaço Água 
está recebendo, até 19 de junho, 
estudantes e público geral para co-
nhecer o mundo do saneamento e 
da água em atividades interativas 
e voltadas à educação ambiental e 
cidadã.

Governadora Fátima Bezerra participou da abertura de evento sobre saneamento

“RN não trata de privatização da água”, 
diz Fátima em evento sobre saneamento
Governadora defendeu a ampliação dos investimentos na Companhia de Águas e Esgotos (Caern) pelo poder público, mas 
também as parcerias com o setor privado; Natal recebe esta semana Congresso de Brasileiro de Saneamento e Engenharia

Congresso

Instagram / Reprodução

A Câmara Municipal de 
Natal, por propositura da 
vereadora Nina Souza (PDT), 
realizou, nesta segunda-feira, 
17, audiência pública sobre 
a reabertura do Fórum Va-
rella Barca, na zona Norte 
da capital. “A zona norte de 
Natal tem mais de 350 mil 
habitantes e ficar sem esse 
Fórum é um crime, principal-
mente por entendermos que a 
justiça tem que está disposta 
à população”, disse a verea-
dora Nina Souza. O fórum 
foi desativado no final do ano 
passado pelo Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte 
Na próxima quarta-feira, 19, 
uma comissão vai colher as-
sinaturas para um abaixo-as-
sinado em prol da reabertura 
da unidade judiciária.

O Conselho de Comunica-
ção Social do Senado aprovou 
hoje, 17, um convite para 
ouvir o jornalista norte-ame-
ricano Glenn Greenwald, edi-
tor do site The Intercept.  
Desde o início deste mês, o 
site tem divulgado supostas 
mensagens trocadas por meio 
de aplicativo pelo atual mi-
nistro da Segurança Pública 
e ex-juiz Sergio Moro e procu-
radores da força-tarefa da La-
va Jato entre os anos de 2015 
a 2018. A audiência está mar-
cada para o dia 1º de julho. O 
autor do pedido é o advogado 
Miguel Matos. O objetivo é 
ouvir Glenn Greenwald sobre 
ameaças que ele estaria so-
frendo após a divulgação das 
supostas conversas entre Mo-
ro e os procuradores pelo site.

Câmara debate 
reabertura do 
Fórum Varella 
Barca

Conselho aprova 
convite para 
ouvir Glenn 
Greenwald

Discussão Senado

As tramitação de projetos na 
Câmara Municipal de Natal deve-
rá se tornar mais célere. As ma-
térias que forem rejeitadas pela 
Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final poderão ser imedia-
tamente arquivadas.

Para vigorar, a proposta preci-
sa apenas do aval da Mesa Direto-
ra da Casa. A ideia é também evi-
tar que haja vetos por ilegalidade 
no que for aprovado em plenário.

"Esse projeto de Resolução es-
tabelece que qualquer proposição 
legislativa que for rejeitada na co-
missão por falta de entendimento 
de legalidade, constitucionalidade 
e regimentalidade, seja imediata-
mente arquivada, inclusive, quan-
do receber emendas em plenário e 
a emenda for rejeitada na comis-
são”, explicou o vereador e proposi-
tor Ney Júnior (PSD), que preside 
a comissão de Justiça. 

Na reunião da comissão foram 

aprovados outros projetos, zerando 
a lista que estava em pauta. Dois 
deles tratam da área de Educação, 
como o da vereadora Eleika Bezer-
ra (PSL), que determina medidas 

de segurança, prevenção e combate 
à violência contra profissionais da 
educação; e os da vereadora Ana 
Paula (sem partido), para o cultivo 
de hortas orgânicas nas escolas.

Matérias que forem rejeitadas pela comissão serão imediatamente arquivadas

Projetos rejeitados na Comissão de 
Justiça poderão ser arquivados

Legislativo

Marcelo Barroso / CMN
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O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN

A participação do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, no 
processo de “fritura” de Joaquim 
Levy antes do pedido de demissão 
da presidência do BNDES deixou 
o Congresso com a impressão de 
que a equipe econômica continua 
participando da “usina de crises”. 
O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse que ficou 
“perplexo” pela forma como o mi-
nistro tratou o subordinado. 

Para ele, o ex-ministro era um 
quadro de qualidade que tinha a 
acrescentar para garantir as re-
formas que o País precisa neste 
momento.

O presidente da Comissão Es-
pecial da Reforma da Previdência, 
deputado Marcelo Ramos (PR-
-AM), também criticou a demis-
são. “O presidente Bolsonaro não 
entendeu que alguns quadros são 
suprapartidários. Eles não contri-
buem com um ou outro governo. 
Contribuem com o País”, disse. 
“É uma pena. No fim das contas, 
quem perde é o Brasil.”

Já o líder do Podemos, José 
Nelto (GO), levantou dúvidas sobre 
o real motivo da demissão. “Estou 
preparando para que ele seja con-
vocado na Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do BNDES, 
ele terá de ir lá explicar o motivo 
da demissão dele. Se foi por um 
motivo político ou se foi porque ele 
não quis abrir a caixa-preta do BN-
DES. Porque ele não mostrou os 
empréstimos internacionais, para 
países da América e da África, para 
a JBS também”, disse.

A Câmara criou em março uma 
CPI para examinar operações do 
banco de 2003 a 2015, com foco no 
financiamento à internacionaliza-
ção de empresas. Em abril, o banco 
chegou a criar um Grupo de Traba-
lho para atender com informações 
e documentos solicitados pelos de-
putados.

Um pedido para Levy se ex-
plicar no Congresso já tinha sido 
aprovado em abril. O presidente da 
CPI, o deputado Vanderlei Macris 
(PSDB-SP), disse ao Estado que 
vai decidir hoje com os colegas da 
comissão a data da ida de Levy ao 
colegiado.

Até agora, Guedes era um dos 
poucos ministros do presidente 
Jair Bolsonaro que não tinha ba-
tido de frente com o Legislativo. 
Em um momento delicado para a 

tramitação da Previdência, a nova 
onda de crises incitou algumas li-
deranças a buscarem ainda mais o 
protagonismo das reformas econô-
micas.

Uma possível consequência aos 
ataques de Guedes, segundo uma 
fonte, seria o Congresso assumir 
totalmente o protagonismo da pró-
xima grande reforma que é a tribu-
tária, deixando o Executivo de fora. 
A proposta do deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP) prevê a unificação 
de cinco tributos – IPI, PIS, Cofins, 
ICMS e ISS – num único Imposto 
sobre Operações com Bens e Servi-
ços. 

A equipe econômica, porém, 
trabalha para reatar a relação com 
o Congresso, com o principal obje-
tivo de fazer ajustes no parecer da 
reforma da Previdência.

Rodrigo Maia avalia que Joaquim Levy era um quadro de qualidade do atual governo

Rodrigo Maia se diz "perplexo" 
com demissão de Joaquim Levy
Presidente da Câmara critica forma como governo conduziu saída de chefe 
do banco; CPI vai decidir sobre depoimento de ex-presidente da instituição

Reação

Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Os hackers devem ser presos", 
diz ministro Alexandre de Moraes

Vazamento

Ministro Alexandre de Moraes, do STF

José Cruz/Agência Brasil

A participação do ministro da 
EcoO ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Alexandre de 
Moraes disse nesta segunda-fei-
ra, 17, que ainda não é possível 
avaliar mensagens vazadas com 
diálogos supostamente mantidos 
entre membros da força-tarefa da 
operação Lava Jato. “Para isso, nós 
dependemos, primeiro, que todo o 
material seja divulgado. Segundo, 
que sejam atestadas a autenticida-
de e a veracidade desse material. 
Quando se coloca a conta-gotas não 
é possível ter uma visão de conjun-
to, nem da veracidade, nem da au-
tenticidade”, disse.

Odebrecht faz pedido 
de recuperação judicial 

R$ 80 bilhões

A Odebrecht  despachou 
nesta segunda-feira, 17, o pe-
dido de recuperação judicial. 
Com dívida de R$ 80 bilhões 
e com execuções em curso, a 
empresa está sem alternativas 
para resolver seu problema de 
liquidez financeira.

O grupo, que enfrenta gra-
ve crise financeira desde que 
virou pivô da Operação Lava 
Jato, informou que não vai co-
mentar o assunto.

Na última semana, a Cai-
xa, uma das credoras da em-

presa, iniciou processo de exe-
cução das dívidas da empresa. 
A execução corre em segredo de 
Justiça, como desdobramento 
da pressão que o banco públi-
co vem fazendo contra o grupo 
desde o pedido de recuperação 
judicial da Atvos, braço de açú-
car e álcool da holding, no fim 
de maio. 

A Atvos, que tem dívida de 
quase R$ 12 bilhões, foi a pri-
meira companhia do grupo a 
recorrer à proteção da Justiça 
para renegociar seus débitos.

O economista Gustavo 
Montezano é o novo presi-
dente do BNDES. Monteza-
no já ocupava um cargo no 
governo, justamente como 
Secretário Especial Adjunto 
de Salim Mattar, que con-
trola a Secretaria especial de 
Desestatização e Desinvesti-
mento do Ministério da Eco-
nomia e era um dos nomes 
mais cotados para assumir 
o posto antes ocupado por 
Joaquim Levy. Ele é mestre 
em Economia pela Faculda-
de de Economia e Finanças 
do Ibmec-RJ e graduado 
em Engenharia pelo Insti-
tuto Militar de Engenharia 
(IME-RJ) e foi sócio-diretor 
do BTG Pactual, ficando res-
ponsável pela área de crédito 
corporativo e estruturado. A 
informação foi confirmada 
pela líder do governo no Con-
gresso, Joice Hasselmann.

Gustavo 
Montezano 
assume 
o BNDES

Mudança

Economista Gustavo Montezano

Hoana Gonçalves/Min. da Economia
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O ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, gene-
ral Augusto Heleno disse, em tom 
exaltado, que o ex-presidente Lula 
deveria ser condenado a prisão per-
pétua.

“Na minha opinião, e eu sempre 
tive essa opinião. É minha, hein? 
Não é do presidente, é minha: um 
presidente da República desonesto 
tinha que tomar uma prisão perpé-
tua. Isso é um deboche com a socie-
dade”, afi mrou.

O militar reagiu a fala do petis-
ta sobre a facada sofrida pelo presi-
dente Jair Bolsonaro na campanha 
eleitoral.

“E será que o câncer dele foi 
mentira? E o câncer da dona Dilma 
foi mentira? Alguém disse para ele 
isso aí, teve peito de dizer isso pa-
ra ele? Isso é uma canalhice típica 
desse sujeito. Típica desse sujeito. 
Não mereceu jamais ser presiden-
te da República. O presidente da 

República é uma instituição quase 
sagrada. Eu tenho vergonha de um 
sujeito desse ter sido presidente da 
República”, criticou.

Em tom mais ameno, mas ain-

da assim ácido, Bolsonaro também 
respondeu a fala de Lula. O pre-
sidente disse que se dessem uma 
facada no petista “sairia muita 
cachaça”.

General Augusto Heleno: "presidente desonesto tinha que tomar prisão perpétua"

Ministro de Bolsonaro diz que Lula 
deveria cumprir prisão perpétua
General Augusto Heleno reagiu a fala do petista sobre a facada sofrida 
pelo presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de outubro passado

Irritação

Agência do Rádio Mais

Os servidores da administra-
ção direta do Rio Grande do Norte 
pediram nesta segunda-feira, 17, 
que o Governo do Estado acelere as 
ações para o pagamentos de venci-
mentos atrasados e sobre reajustes 
salariais. As categorias profi ssio-
nais pedem 16,38% de aumento e 
um cronograma para a quitação 
dos débitos salariais do governo 
estadual com os servidores.

A próxima reunião do Sindicato 
dos Servidores da Administração 
Direta (Sinsp) com a governadora 
Festá marcada para o dia 26 de 
junho. “Nós estamos com a expec-
tativa que o governo tenha bom 
senso, tenha juízo e apresente uma 
proposta, porque nós já estamos 
também pensando em um dia es-
tadual de paralisação dos servido-
res públicos, podendo até, daqui 
para o mês de agosto ou setembro, 
construirmos a greve geral dos ser-
vidores públicos do nosso Estado”, 
adianta Janeayre Souto, presiden-
te do Sinsp.

Ainda de acordo com a sindi-
calista, os servidores estaduais 
cobram uma efetivação de medidas 
por parte do governo, que já está no 

sexto mês de gestão.
Caso o governo não concorde 

com o reajuste de 16,38% para os 
servidores da administração direta 
do RN, o sindicato já cogita uma 
paralisação como forma de pressio-
nar, assim como fez nesta segun-
da-feira, 17, os policiais militares e 
bombeiros do RN.

Ainda segundo ela, no próximo 
dia 1º de julho os servidores da ad-
ministração direta do estado irão 
completar nove anos sem correção 
salarial pela infl ação do ano.

Janeayre Souto, presindente do Sinsp

Servidores estadual pedem 
reajuste salarial de 16,38%

Exigência

José Aldenir/AgoraRN
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O deputado Rodrigo Maia fala mal dos gastos 
absurdos da Câmara dos Deputados, que ele preside, 
mas não se conhece qualquer iniciativa dele para in-
terromper, por exemplo, a sangria de R$200 milhões 

na manutenção da TV Câmara. O pagador de impostos 
sustenta naquela emissora, de utilidade questionada, 
38 servidores concursados e outros 227 terceirizados, 
que poderiam ser dispensados sem demora. 

Maia critica custos da Câmara, mas não os reduz

Covardia diante da corporação derrubou Levy

MÉDIA INDECENTE
Maia contou que a média 

salarial na Câmara é de R$30 
mil mensais. Também não são 
conhecidas iniciativas dele para 
enfrentar isso. 

SUCESSO DE PÚBLICO
Os custos com a TV e a 

média salarial na Câmara foram 
revelador por Maia durante 
evento da rádio BandNews em 
São Paulo, ontem (17).

SEM CUSTO/BENEFÍCIO
Não faz, como nunca fez, o 

menor sentido criar e manter 
a TV Câmara, cuja audiência 

próxima de zero não justifi ca a 
operação milionária.

CUSTO DAS BOQUINHAS
Além dos salários elevados, a 

TV Câmara compra programas, 
contrata suporte técnico, 
locação de satélite, contratos de 
terceirização etc.

TCU NÃO CONFIA NA RECEITA
Em relatório de auditoria, 

o Tribunal de Contas da União 
não atestou a confi abilidade dos 
dados da Receita Federal por 
falta de transparência. O TCU 
não teve acesso aos dados de 37% 
dos ativos (R$1,2 trilhão) e 48% 
da receita (R$888,45 bilhões). O 
relatório foi enviado ao Senado.

GUEDES COM OS PRODUTORES
O ministro Paulo Guedes 

recebeu por 1 hora os 
representantes dos nordestinos 
que ralam para produzir etanol. 
Respondem por 7% da produção 
total, mas empregam 30% da 
força de trabalho do setor. 

CLIENTE TEM SEMPRE RAZÃO
Guedes disse que defenderá 

sempre o interesse do consumidor 
e que em 30 dias decidirá sobre 
a venda direta de etanol aos 
postos, como quer o presidente 
Bolsonaro, com a evidente 
redução do preço fi nal.

PODER SEM PUDOR

PRIORIDADE DE GOVERNO
O tucano Geraldo Alckmin sempre conta a história que certa vez 

aconteceu em Pindamonhangaba (SP), onde nasceu. Um vereador 
chamou o prefeito de “desleixado” por não reformar o muro do 
cemitério, que desabara. Um vereador situacionista discordou, 
encerrando a discussão:

- Consertar o muro do cemitério não deve mesmo ser prioridade. 
Por dois motivos: quem está fora não quer entrar e quem está dentro 
não quer sair!

O ex-presidente do BNDES Joaquim Levy 
foi convertido em “donzela maculada”, após sua 
demissão. O presidente da Câmara disse até que 
sua saída do governo “foi de uma covardia sem 
precedentes”, mas nem Rodrigo Maia se lembra 

da covardia do próprio Levy de não abrir a caixa 
preta do BNDES, um dos maiores instrumentos 
de corrupção dos governos do PT, tampouco de 
enfrentar a corporação aparelhada e muito bem 
paga: chegam a receber R$100 mil mensais.

CATATONIA CONVENIENTE
Levy nem se mexeu quando os petistas 

do BNDES recusaram acesso ao Ministério 
do Meio Ambiente a contratos com ONGs 
ambientalistas.

PICARETAGEM ESCONDIDA
Dos R$25 milhões recebidos para projetos 

ambientais, ONGs picaretas gastaram R$14 
milhões em “consultoria” e salários para eles 
próprios. 

MÃOS LEVES NAS DOAÇÕES
Mais de R$800 milhões de um total de R$1,5 

bilhão doados ao Brasil por meio do Fundo 
Amazônia, acabaram nos bolsos dos ongueiros.

Sérgio Moro faz mais um 
gol de bicicleta do meio do 
campo”

Presidente Jair Bolsonaro
sobre a MP que prevê a 
apreensão de bens dos traficantes

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

José Aldenir / Agora RN

O LOUVÁVEL É IGNORADO
A cobertura do assassinato 

do marido da deputada Flordelis 
(PSD-RJ) não deu grande bola 
a um lado da vida do pastor 
Anderson Souza: era pai de 51 
fi lhos adotados, 37 deles após 
sobreviverem a chacinas.

ERRO HISTÓRICO
O senador Marcos Rogério 

(DEM-RO) foi dos poucos com 
a coragem de criticar o STF 
pela equiparação da homofobia 
a racismo. Para ele, um “erro 
histórico de interpretação e 
aplicação da Constituição”.

AFASTA DE MIM....
Impressiona a indisposição 

do PT ao trabalho. Nesta 
segunda, às 16h45, a atendente 
do partido avisou que não tinha 
ninguém na assessoria. Mas 
o fundo partidário paga ótimo 
salários para todos.

LEITURA PETISTA
O PT é alvo no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) de 
novo pedido de extinção do 
partido, acusado de se enrolar 
com grupos estrangeiros 
internacionais. O PT alega 
que documentos do partido 
foram alvo de “leitura obtusa”. 
Hahahaha...

A Petrobrás fez em Sergipe a 
maior descoberta desde o pré-sal, 
em 2006. De seis campos, espera 
extrair 20 milhões de m³ por dia 
de gás natural, o equivalente a um 
terço da produção total brasileira. 
Divulgada no mês passado, a des-
coberta deve gerar R$ 7 bilhões de 
receita anual à estatal e sócias, 
calcula a consultoria Gas Energy. 

A avaliação do governo é que 
a conquista ajude a tirar do papel 
o esperado “choque de energia ba-
rata” prometido pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes – plano 
para baratear em até 50% o custo 
do gás natural e “reindustrializar” 
o País.

A aposta do governo é que, em 
pouco tempo, deva sair de Sergipe 
o gás mais barato do Brasil. Pri-
meiro, pelo próprio aumento da 
produção, que ajuda na redução 
dos custos. Segundo, pela entrada 
em operação de rivais da petrolei-

ra, como a americana ExxonMobil, 
que tem projetos de exploração na 
região. Por fi m, pela presença de 
empresas importadoras de gás, 
que também vão concorrer pela in-
fraestrutura de escoamento. Dessa 
maneira, a tendência é de redução 
na tarifa de transporte e, com isso, 
também do preço fi nal do produto.

O governo também tem a ex-
pectativa de estimular a economia 
na região com o gás. De 2014 a 
2017, a cadeia de óleo e gás fi cou 
praticamente paralisada como 
refl exo da forte queda no preço do 
insumo no mercado internacional 
e das revelações da Operação Lava 
Jato da Polícia Federal, que reve-
lou bilhões em desvios de recursos 
na Petrobrás. “É possível que a 
gente assista a uma retomada da 
indústria de petróleo e gás no Nor-
deste, onde tudo começou”, diz o 
presidente da Gas Energy, Rivaldo 
Moreira Neto.

Petrobrás faz a maior 
descoberta desde pré-sal

Exploração

Empresa avalia extrair de seis campos mais de 
20 milhões de metros cúbicos de gás natural

A produtividade por hora tra-
balhada no País, calculada pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 1,1% no primeiro trimestre 
deste ano, na comparação com o 
primeiro trimestre de 2018.

O dado é calculado com base 
nas Contras Trimestrais e na Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad), divulgadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE).

No trimestre anterior, a produ-
tividade havia crescido 0,1%. Con-
siderando-se os grandes setores da 
economia, apenas a agropecuária 
teve alta na produtividade do tra-
balho na comparação do primeiro 
trimestre do ano com o mesmo pe-

ríodo de 2018 (0,4%). Na indústria 
e nos serviços, houve recuo de 1,2% 
no período.

No acumulado de quatro tri-
mestres, a produtividade no traba-
lho recuou 0,3%. Entre os setores, 
apenas os serviços tiveram queda 
nesse tipo de comparação (-0,8%). 

Produtividade do trabalho no 
País recua 1,1% em seis meses

Levantamento

Descoberta deve gerar R$ 7 bilhões de receita anual à Petrobras e sócias

Divulgação/Petrobras

Setor de serviços teve recuo de 1,2%

Reprodução / Stock
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Internacionais

O município de Albaretto della Torre, na região do Piemonte, na 
Itália, elegeu um prefeito de origem brasileira. Luca Borgna, de 31 
anos, governará uma cidade minúscula com 250 habitantes. Candidato 
de uma lista cívica de posição política neutra, Borgna concorreu nas 
eleições municipais em maio e recebeu 142 votos dos 157 totais.

México apreende quase 800 ilegais
Um total de 791 imigrantes 

ilegais centro-americanos, 
entre eles 368 crianças menores 
de 8 anos, foram detidos no 
Estado mexicano de Veracruz, 
informaram neste domingo, 16, as 
autoridades locais. As detenções 
ocorreram no sábado na estrada 
La Tinaja-Cosoleacaque.

Triplo atentado suicida
mata 30 na Nigéria

Um triplo atentado suicida, 
atribuído ao grupo jihadista Boko 
Haram, deixou pelos 30 mortos 
e mais de 40 feridos no nordeste 
da Nigéria, informaram nesta 
segunda-feira, 17, os serviços de 
segurança do país.

Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Rebecca Blackwell / AP

Reprodução

Brasileiro é eleito prefeito 
de cidade italiana

Acervo pessoal

Morre Mohamed Morsi,
ex-presidente do Egito

O ex-presidente do Egito 
Mohamed Morsi morreu nesta 
segunda-feira, 17, informou TV 
estatal egípcia, segundo a agência 
de notícias Reuters. Segundo o 
anúncio, Morsi estaria dentro do 
tribunal, durante um julgamento, 
quando teria sofrido "um colapso".

Os estudantes da Escola Esta-
dual Sebastião Fernandes de Oli-
veira, localizada no bairro Tirol, 
zona Leste de Natal, têm recla-
mado da falta de professores e da 
precariedade do prédio do colégio.

Os alunos do ensino médio 
estão sem professores de língua 
portuguesa e também fi carão sem 
professor de geografi a, pois o con-
trato da atual professora encerra-
rá no mês de julho. 

Já os estudantes do ensino 
fundamental estão sem professo-
res de matemática, história, ciên-
cias e geografi a.

Além da falta de professores, 
a escola enfrenta o problema de 
falta de equipamentos de acessi-
bildade. O acesso para o primeiro 

andar da unidade só pode ser fei-
to por escadas. A falta de rampas 
prejudica alunos com defi ciência 
motora. 

“Lá na escola Sebastião Fer-
nandes tem um aluno especial e 
a escola não tem a menor condi-
ção de tê-lo como aluno. Não há 
estrutura adequada”, desabafou 
o ex-aluno Igor Souza, 21 anos, 
que também é presidente do mo-
vimento estudantil União da Ju-
ventude Potiguar (UJP).

O diretor da escola, João Ba-
tista Cândido, também relatou 
os problemas da estrutura do co-
légio. “As telhas do pátio central 
estão quebradas, o vento levou e 
fi cou o buraco, por isso, quando 
chove a área fi ca alagada. Temos 

um aluno especial, tivemos que 
colocá-lo em uma sala de aula em 
baixo para que ele não precise su-
bir as escadas”, contou o diretor 
da escola.

O diretor João Batista Cândi-
do confi rmou a ausência dos pro-
fessores apontados  pelos alunos 
para o ensino médio e fundamen-
tal. Ele também disse que uma 
das professoras de geografi a do 
ensino fundamental está de li-
cença. Por conta disso, os alunos 
também estão sem aulas nesta 
disciplina.

“A obrigação da Secretaria de 
Educação é enviar um professor 
substituto durante o período de 
licença dos professores, o que 
acontece é que a licença acaba, 

o ano letivo acaba e eles não en-
viam”, comentou.

Em nota ofi cial, a Secretaria 
de Estado da Educação, da Cul-
tura, do Esporte e do Lazer (SE-
EC) informou que uma equipe de 
técnicos do setor de engenharia 
da pasta irá vistoriar a escola 
estadual Sebastião Fernandes. 
O objetivo da ação é para traçar 
as medidas que serão tomadas a 
fi m de realizar a manutenção na 
unidade de ensino.

Ainda de acordo com a secre-
taria estadual, a pasta também 
aguarda a apresentação dos 
professores da última convoca-
ção pública, de outubro do ano 
passado, para encaminhá-los às 
escolas onde houve solicitação.

Telhas do pátio central estão quebradas e isso faz com que áreas fi quem alagadas Escola estadual também não tem rampa de acesso para o primeiro andar 

Falta de professores e estrutura precária 
prejudicam alunos de escola em Natal
Alunos da Escola Estadual Sebastião Fernandes de Oliveira, no Tirol, está sem docentes de português, 
matemática, história e geografia; prédio sofre com problemas de infiltração e falta de acessibilidade 

José Aldenir/AgoraRN José Aldenir/AgoraRN
Infraestrutura

Resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran) publicada no Diário Ofi -
cial da União desta segunda-
-feira, 17, tornou facultativo o 
uso de simulador de direção 
veicular no processo de for-
mação de condutores, para a 
obtenção da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH).

As novas regras preveem, 
ainda, redução de 25 para 20, 
no número de horas-aula (h/
aula) práticas nas autoes-
colas, para a categoria B da 
CNH. No caso da categoria A, 
serão necessárias pelo menos 
15 h/aula. Em ambos casos, 
pelo menos 1h/aula terá de 
ser feita no período noturno. 
Para condutores de ciclomo-
tores, a carga horária mínima 
será de 5h/aula. As medidas 
começam a valer no prazo de 
90 dias contados a partir de 
hoje – data em que a matéria 
foi publicada no Diário Ofi cial

Em abril, durante reunião 
do Contran que defi niu as 
novas regras, o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, disse que as 
mudanças ajudarão a desbu-
rocratizar etapas do processo 
de formação do condutor. Na 
oportunidade, ele argumen-
tou que o simulador não teria 
efi cácia comprovada. “Nin-
guém conseguiu demonstrar 
que isso tem importância 
para formação do condutor", 
encerrou.

Uso de 
simulador para 
obtenção de CNH 
será facultativo

Mudança
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Os policiais e bombeiros mi-
litares do Rio Grande do Norte, 
após reunião com representantes 
do Governo do Estado, decidiram 
nesta segunda-feira, 17, encerrar 
a paralisação das atividades profi s-
sionais.

As principais reivindicações 
eram o reajuste salarial, o paga-
mento de folhas atrasadas e a 
recomposição do efetivo. A esti-
mativa é de que 1,5 mil militares 
estiveram presentes no protesto 
ocorrido em frente ao prédio da 
Governadoria do Estado, no Cen-
tro Administrativo, na zona Sul de 
Natal.

No intuito de dar fi m a mani-
festação, o governo cedeu as exi-
gências dos militares estaduais 
no tocante à redução de distorções 
salariais. A demanda será resol-
vida até o mês de setembro deste 
ano, com um projeto de lei vai ser 
encaminhado para a Assembleia 
Legislativa. A implantação do re-
ajuste deve ocorrer até março do 
próximo ano.

A reunião entre policiais mili-
tares e o Governo teve a mediação 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) da seccional Rio Grande do 

Norte. A vice-presidente Rossana 
Fonseca representou a entidade 
na audiência. “A OAB deu sua con-
tribuição ao diálogo estabelecido 
entre o Governo, a PM e o Corpo 
dos Bombeiros. Felizmente, o bom 
debate produziu um acordo benéfi -
co para todos, principalmente para 
a sociedade, que não será prejudi-
cada com a paralisação de serviços 
essenciais na área da Segurança 
Pública”, avalia Rossana Fonseca.

O subtenente Eliabe Marques, 
presidente da Associação dos Sub-
tenentes e Sargentos Policiais e 
Bombeiros Militares do RN (ASS-
PMBMRN), explicou que o governo 
se comprometeu em colocar em dia 
todos os valores pendentes com a 
categoria. “Com relação as folhas 
em atraso, o governo se comprome-
te que ainda em 2019 nós vamos 
estar em dia. O governo se compro-
meteu também em dar prioridade 

na medida que as receitas extras 
forem entrando, priorizar o paga-
mento da segurança pública. Nes-
ta negociação de hoje, o governo irá 
implantar no mês de julho, todas 
as promoções em atraso. Tem mais 
de três mil policiais promovidos e 
não recebem de acordo com o posto 
da graduação. O governo se com-
prometeu de em julho fazer essa 
implantação, bem como dos níveis 
remuneratórios”, relatou.

De acordo com a ASSPMB-
MRN, a negociação já vinha se 
estendendo desde o início do ano e 
não havia obtido nenhum avanço 
principalmente com relação as tra-
tativas dos salários.

Segundo Eliabe, a paralisação 
teve fi m, porém, caso o governo 
descumpra com o fi rmado em reu-
nião, podem ocorrer novas mani-
festações nos próximos meses. “Os 
policiais e bombeiros militares tem 
compromisso com a população do 
estado do RN. Infelizmente, o Go-
verno adota uma postura que não é 
razoável para os servidores da Se-
gurança Pública. Hoje, os policiais 
voltam ao trabalho, mas vigilantes 
a tudo que o governo pactuou", en-
cerrou.

Policiais militares e bombeiros realizaram manifestação em frente à Governadoria 

Após encontro com o Governo, policiais e 
bombeiros militares encerram paralisação
Em acordo firmado com o Executivo, ficou acertada a proposta de elaboração de um projeto de lei 
para recompor salários dos servidores; reajuste seja apresentado até o mês de setembro deste ano

Pacto

José Aldenir/AgoraRN

Todos os requisitos para 
ofertar à população um sis-
tema de saneamento básico 
adequado são cumpridos por 
85 municípios brasileiros, 
de acordo com o Ranking da 
Universalização do Sanea-
mento, divulgado pela Asso-
ciação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental 
(Abes).  Os municípios foram 
avaliados quanto à oferta de 
serviços de abastecimento de 
água, coleta e tratamento de 
esgoto, coleta e destinação 
adequada de resíduos sólidos.  
Ocuparam o topo do ranking 
as cidades que alcançaram 
média geral acima de 489 
pontos.

O presidente Jair Bolso-
naro assinou nesta segunda-
-feira, 17, uma Medida Provi-
sória que vai facilitar a venda 
de bens apreendidos, como 
imóveis, carros e joías, como 
produtos de crimes relacio-
nados ao tráfi co de drogas. A 
MP dá à Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas (Se-
nad) o poder de leiloar esses 
bens antes do término do pro-
cesso criminal. A expectativa 
do governo é que a medida 
facilite a transformação dos 
produtos em recursos fi nan-
ceiros para custear ações de 
repressão policial, compra 
de equipamento, campanhas 
contra o uso de drogas, aten-
dimento a dependentes quí-
micos, entre outras ações.

Alunos de diversos cursos 
ocupam desde a última sexta-
-feira, 15, em Natal, a reitoria 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). 
A ação tem o objetivo de pro-
testar contra os cortes no 
orçamento do Ministério da 
Educação. A ocupação tem 
tempo indeterminado.

A atividade tem o nome 
de "Ocupação Leilane Assun-
ção", em homenagem a pri-
meira professora transexual 
do país e da UFRN, falecida 
em 2018.

Em maio passado, o Mi-
nistério da Educação anun-
ciou o contingenciamento de 
R$ 60 milhões para a UFRN. 
O dinheiro seria utilizado pa-
ra a limpeza e segurança.

Apenas 85 cidades 
cumprem todos 
os requisitos de 
saneamento básico

MP facilita venda 
de produtos 
relacionados com 
o tráfico de drogas

Estudantes 
universitários 
ocupam reitoria do 
Campus da UFRN

Pesquisa

Leilão Natal

Líderes registraram 489 pontos

Carolina Gonçalves/Agência Brasil

A Gerência de Meteorologia da 
Empresa de Pesquisa do Rio Gran-
de do Norte (EMPARN) está pre-
vendo mais chuvas para a semana 
que está começando. Segundo o 
meteorologista Gilmar Bristot, as 
condições do oceano Atlântico Sul 
estão melhorando na questão refe-
rentes ao vento, campo de pressão e 
temperatura superfi cial das águas.

Essas condições favoreceram a 
formação de instabilidades oceâni-
cas, responsáveis pelas chuvas que 
caíram durante a última semana 
sobre a faixa litorânea nordestina. 

Para os próximos dias, as chu-
vas deverão acontecer em menor 
intensidade. Para esta terça-feira, 
18, a previsão é de céu parcialmen-
te nublado com pancadas de chuva 
moderadas no litoral Sul e Região 
Metropolitana de Natal. No Agres-
te, pancadas de chuvas. Nas de-
mais regiões a predominância é de 
céu parcialmente nublado a claro 

com pancadas de chuvas na Região 
de Mossoró. Na quarta-feira, 19, 
com céu parcialmente nublado com 
chuvas no litoral Leste, Agreste e 
Oeste. Nas demais regiões, parcial-
mente nublado a claro.

Com base nas imagens do saté-
lite meteorológico, na quinta-feira, 
20, o céu estará parcialmente nu-
blado a claro com possibilidades de 
chuvas no litoral Leste e Agreste e 
parcialmente nublado a claro nas 
demais regiões. Na sexta-feira, 
21, novamente céu parcialmente 
nublado a claro com chuvas na 
madrugada e amanhecer do dia no 
litoral Leste e Agreste e parcial-
mente nublado a claro nas demais 
regiões.

Por fi m, o sábado, 22, também 
deve ter céu parcialmente nublado 
a claro com pancadas de chuvas no 
amanhecer do dia no litoral Leste e 
Agreste e parcialmente nublado a 
claro nas demais regiões. Chuvas seguem até o próximo sábado

Emparn prevê semana nublada e 
com chuvas moderadas em Natal 

Meteorologia

José Aldenir/AgoraRN
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EDUCACIONAL DO NORTE NORDESTE LEANDRO 

KARNAL

PALESTRA COM 

“São como anjos na minha 
vida”. É assim que Dona Anaiza 
Dantas Gonçalves, 61 anos, descre-
ve a equipe do Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD), da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap), 
que visita sua casa semanalmente 
para trocar os curativos de uma le-
são vascular na perna, sequela da 
diabetes.

Anaiza é uma das pacientes 
mais antigas atendidas pelo Ser-
viço de Atenção Domiciliar, desde 
2006, quando ainda era denomina-
do PID (Programa de Internação 
Domiciliar). Em 2011, o Serviço 
passou a fazer parte do Programa 
"Melhor em Casa", do Ministério 
da Saúde.

A atenção domiciliar proporcio-
na ao paciente um cuidado mais 
próximo da rotina da família, evi-
tando hospitalizações desnecessá-
rias e diminuindo o risco de infec-
ções, além de estar no aconchego 
do lar. Também melhora a gestão 
dos leitos hospitalares e o uso dos 
recursos, bem como diminui a su-
perlotação de serviços de urgência 
e emergência.

De acordo com dados da Secre-
taria de Estado da Saúde Pública 

(Sesap), de janeiro a abril de 2019 
o SAD já atendeu a 631 pacientes, 
com média mensal de 316 pa-
cientes. Está presente em quatro 
hospitais estaduais: Hospital Wa-
lfredo Gurgel, Hospital Giselda 
Trigueiro, Hospital José Pedro Be-
zerra (Santa Catarina), em Natal, 
e Hospital Deoclécio Marques de 
Lucena, em Parnamirim.

Desta forma, o serviço é orga-
nizado a partir de uma base terri-
torial hospitalar, sendo referência 
em atenção domiciliar para uma 
população defi nida e se relaciona 
com os demais serviços de saúde 
que compõem a Rede de Atenção a 
Saúde, em especial com a Atenção 
Básica. 

Dona Anaiza Gonçalves mo-
ra no bairro Pajuçara, na Zona 
Norte de Natal, e é atendida pela 
equipe do SAD do Hospital Santa 
Catarina.“Estas meninas são como 
minhas fi lhas, são maravilhosas. 
Eu nessa cadeira de rodas, não 
posso muito sair de casa, então se 
não fosse por elas, eu nem existia. 
Criamos um vínculo de amizade. 
Elas vem, verifi cam minha pres-
são, a diabetes, fazem os curativos, 
trazem o suplemento alimentar, 

fazem os exames e até a escovação, 
como fazer da forma correta, com a 
dentista”, disse Dona Anaiza.

A nutricionista, Dirce Soares, 
que integra a equipe do SAD do 
Hospital Santa Catarina fala da 
importância deste serviço para me-
lhoria da qualidade de vida dos pa-
cientes. “No domicílio nós criamos 
vínculos. Os pacientes tem alguém 
que lhes ouve, que dê orientações 
e um direcionamento. Às vezes 

a gente chega achando que está 
cheio de problemas e na verdade 
vemos que não temos nenhum, 
porque a gente vê de perto como a 
vida destas pessoas é sofrida”.

INCLUSÃO 
A inclusão no Serviço de Atenção 
Domiciliar ocorre de duas formas, 
por indicação dos hospitais e uni-
dades básicas de saúde e também 
por demanda espontânea, quando 
os próprios pacientes e familiares 
procuram as equipes. É feita uma 
fi cha de triagem e, caso sejam 
atendidos os critérios, o paciente 
é incluído no SAD. São atendidas 
pessoas de qualquer faixa etária.

Atualmente o SAD conta com 
113 profi ssionais, sendo 96 servi-
dores estatutários e mais 17 mo-
toristas terceirizados. As equipes 
apresentam duas modalidades de 
composição: Equipe Multiprofi ssio-
nal de Atenção Domiciliar (EMAD) 
com médico, assistente social, en-
fermeiro e técnico de enfermagem; 
Equipe Multiprofi ssional de Apoio 
(EMAP), composta por fi siotera-
peuta, fonoaudiólogo, terapeuta 
ocupacional, nutricionista, psicó-
logo, odontólogo e farmacêutico. 

Além do pessoal de apoio adminis-
trativo: gerente de equipe, auxiliar 
administrativo e motorista.

A enfermeira Rhayssa Araújo 
explica que na região da Zona Nor-
te de Natal, atendida pelo SAD do 
Hospital Santa Catarina, a maio-
ria dos atendimentos é por seque-
las da diabetes e Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). São pacientes com 
as chamadas lesões por pressão e 
escaras que, geralmente, também 
precisam se alimentar por son-
da. Atualmente são 55 pacientes 
cadastrados na unidade, mais de 
80% são idosos e grande parte do 
público de adultos é cadeirante, 
por consequência da violência que 
atinge a região.

Para assistência aos pacientes 
em atenção domiciliar o serviço 
conta com frota de 16 veículos 
para o deslocamento das equipes. 
Semanalmente as equipes do Ser-
viço de Atenção Domiciliar de cada 
unidade hospitalar se reúnem para 
avaliar os prontuários e fi chas dos 
pacientes. A alta do Serviço é dada 
pelo médico, passando o paciente 
para acompanhamento pelas Equi-
pes da Estratégia de Saúde da Fa-
mília ou Unidade Básica de Saúde.

Serviço público existe desde 2006

Mais de 600 pacientes já foram atendidos 
pelo Serviço de Atenção Domiciliar em 2019
Atendimento residencial proporciona ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações 
desnecessárias e diminuindo o risco de infecções; Serviço está reduz o fluxo em quatro hospitais e conta com 113 profissionais

Saúde 

Reprodução / Sesap
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Um dos mais tradicionais fes-
tivais de quadrilhas juninas do 
Estado, o Arraiá Quatrocentão 
começou nesta segunda-feira, 17, 
e vai até o próximo sábado, 22, no 
Ginásio de Esportes Senador Luiz 
de Barros, no bairro Santo Antô-
nio do Potengi, em São Gonçalo 
do Amarante. O sorteio dos dias e 
horários das apresentações acon-
teceu no dia 13 de junho.

Mais de 40 grupos, entre tradi-
cionais e estilizados, participarão 
da 21ª edição. O evento é realizado 
pela Liga de Quadrilhas Juninas 
Tradicionais e Estilizadas do RN – 
LIQUAJUTERN e a TV Ponta Ne-
gra, em parceria com a Prefeitura 
Municipal, através da Fundação 
Cultural Dona Militana e Secre-
taria Municipal de Comunicação 
Social e Eventos.

ailtonmedeiros1@hotmail.com

Medeiros

São Gonçalo do Amarante inicia 
o festival "Arraiá Quatrocentão"

São João

ANARRIÊ
Um trecho da ponte Newton 

Navarro passou o fi m de semana 
às escuras. E com as chuvas, se 
multiplicam os buracos nas ruas 
de Natal. Enquanto isso a prefei-
tura gasta um dinheirão com o 
São João.

Para o leitor ter ideia, ela vai 
desembolsar mais de 1,2 milhão 
só de cachês para sete atrações na-
cionais. A dupla sertaneja Simone 
e Simaria, lidera o ranking com 
350 mil reais.

Depois vem o cantor Xande do 
Aviões, com 300 mil reais. E logo 
abaixo, outra dupla sertaneja, 
Zezé de Camargo e Luciano que 
receberá 265 mil.

Anarriê!
Balancê!

O ASTRÓLOGO E O ATOR PORNÔ
Quer entender o Brasil de Bol-

sonaro e Sérgio Moro? Acompanhe 
o debate entre o astrólogo Olavo 
de Carvalho e o deputado Alexan-
dre Frota nas redes sociais. Ele é 
emblemático dos novos tempos.

Irritado com Frota que propôs 
pelo Twitter que a solução para 
"resolver 50% dos problemas do 
Brasil" seria o governador do Rio 
disparar um míssil em direção a 

MedeirosAilton
O São João em Natal terá nesta 

terça-feira, 18, o festival “Faz Mais 
Elino – 2º Concurso de Marchinhas 
Juninas”. Além do concurso, o pal-
co fi xado na área externa do está-
dio Arena das Dunas, em Lagoa 
Nova, na zona Sul da capital, terá  
show de Rita de Cássia, que irá fe-
char a noite com diversos clássicos 
do cancioneiro nordestino.

O concurso de marchinhas ho-
menageia o compositor, intérprete 
e forrozeiro Elino Julião, tendo o 
objetivo de contribuir com as tradi-
ções do forró potiguar, promovendo 
um concurso entre os talentos da 
nossa música.

As 12 marchinhas que serão 
apresentadas ao público foram 
classifi cadas através de curadoria 
especialmente convidada, formada 
por Mirabô Dantas (músico e com-
positor) Raphael Almeida (diretor 
musical do Concurso) e Eliene 
Albuquerque (professora e atriz 
potiguar).

 Dentre os fi nalistas, estão 
compositores de Natal, Parnami-
rim, Pium, Currais Novos, Lagoa 
de Velhos e Serra Caiada. Have-
rá premiação de R$ 1 mil para a 
Marchinha Junina do Ano e troféu 
especial criado por Guaraci Gabriel 
para o intérprete destaque do con-
curso e também para o 2º e 3º lugar.

A banda que acompanha os 

intérpretes é formada por Raphael 
Almeida (Arranjos, direção mu-
sical e cavaquinho), Lipe Guedes 
(Sanfona), Fernando Botelho (Vio-
lão 07 cordas), Jane Eire (Flauta 
transversal), Júnior Canhoto (Za-
bumba), David Silva (Pandeiro), 
João Paulo (Triângulo), Michele 
Lima e João Batista (vocais).

 A noite encerra com a homena-
gem a Elino Julião na voz de Gal-
vão Filho e participação de Giovan-
ni Montini. O encerramento será 
com Carlos Zens e Pedro Paulo.

 Além de shows, o espaço da 
Arena das Dunas também traz 
barraquinhas de comidas típicas e 
produtos da cultura potiguar.

Rita de Cássia se apresenta hoje

Atividades seguem até o próximo dia 22 de junho em São Gonçalo do Amarante

São João em Natal terá hoje 
festival de marchinhas juninas

Arena da Dunas

Divulgação / Assessoria

Virginia (EUA), Carvalho reagiu 
com a delicadeza habitual:

"O Alexandre Fruta fez carrei-
ra no teatro mostrando pinto e cu. 
Na atividade parlamentar, para 
alívio geral, mostra só o cu".

A cidade de Richmond, onde 
mora o astrólogo, fi ca no estado da 
Virgínia.

ESCOLA NOTA 10
O Colégio Ciências Aplicadas é 

a escola potiguar que mais aprova 
no Enem. O resultado foi divul-
gado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP).

A escola também melhorou 
sua posição no ranking nacional, 
já é a 15ª melhor do país. No ano 
passado, ela ocupava a 28ª posi-
ção. Subiu, portanto, 13 posições.

CINCO ESTRELAS
Os habitantes de Timbaúba 

dos Batistas estão orgulhosos. É 
que o general Luiz Eduardo Ra-
mos Batista Pereira, substituto do 
Ministro Santos Cruz, tem origem 
naquela cidade.

Seu pai, Artur Batista Pereira 
é natural da cidade seridoense e 
parente do ex-prefeito de Caicó e 
ex-deputado, Manoel Torres.

IMPRÓPRIA PARA CONSUMO
Uma fi scalização realizada 

semana passada pelo Ministério 
Público, interditou dois dos mais 
badalados bares de João Pessoa: o 
Lovina Tropical e O Praiano.

A Vigilância Sanitária en-
controu nos dois locais produtos 
impróprios para o consumo, com 
data de validade vencida e ali-
mentos armazenados de forma 
inadequada.

Tem gente cobrando das auto-
ridades natalenses uma fi scaliza-
ção assim na capital potiguar. 

PLANETA ANIMAL
A notícia foi compartilhada 

pelo ministro do STJ, o poti-
guar Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas, no seu perfi l do Twitter 
e chamou a atenção de seus se-
guidores, incluindo este escriba. 
Segue abaixo:

O Tribunal Administrativo 
Federal alemão, pela primeira 
vez, atribuiu à vida animal "valor 
intrínseco".

Assim, o benefício econômico, 
por si só, não é mais um motivo 
para matar.

Essa decisão pode ter mui-
tos desdobramentos importan-
tes. A ver.

Para aqueles que querem 
amenizar a importância dos vaza-
mentos de conversas entre Sérgio 
Moro e procuradores, divulgados 
pelo site The Intercept, um lem-
brete aos desavisados: Wargate, 
que apeou da presidência dos 
EUA Richard Nixon, começou com 
uma simples invasão da sede do 
Partido Democrata e um telefone-
ma do vigilante Frank Willis para a 
polícia. Eu conto como o caso foi.

Passavam-se 30 minutos da 
meia-noite do dia 17 de junho de 
1972, quando Willis notou uma fi ta 
adesiva cobrindo as fechaduras da 
porta de uma escada. Pensou que 
talvez a equipe de manutenção ti-
vesse colado as portas para impedi-
-las de trancar. Calmamente o rapaz 
arrancou a fi ta e foi tomar um café. 
Mais tarde, Willis percebeu que a fi -
ta havia reaparecido. Intrigado com 
aquilo, ligou para a polícia e relatou 
um roubo em andamento no Warga-
te (nome do prédio onde ele traba-
lhava). E assim, graças a um vigia de 
24 anos que ganhava 80 dólares por 
semana, começou o que se tornaria 
o maior escândalo de corrupção po-
lítica da história dos EUA, terminando 
com a renúncia do presidente Nixon. 
Willis foi quase esquecido no escân-

dalo. Em “The Post”, Spielberg presta 
uma homenagem ao vigia na cena 
fi nal do fi lme.

Logo depois de Wargate, o nome 
de Willis desapareceu das manche-
tes. Em 1973 ele deixou o emprego 
na empresa de segurança, depois de 
um pedido de aumento ser recusado.

Embora ele não tenha sido men-
cionado pelo nome no livro “Todos 
os homens do presidente”, Willis faz 
uma aparição relâmpago no fi lme de 

1976 estrelado por Robert Redford 
e Dustin Hoffman. Trata-se da cena 
de abertura em que um homem vira 
uma maçaneta. Dura 11 segundos.

Em 1983, ele foi preso por roubar 
um par de tênis de 12 dólares. Em-
bora Nixon tenha sido perdoado por 
seus crimes, Willis foi condenado a 
um ano de prisão. Willis morreu de 
um tumor no cérebro em setembro 
de 2000.

Em 2005, quando o “The Post” 
publicou uma série sobre a identi-
dade do “Garganta Profunda”, não 
houve menção a Wills. O colunista 
de opinião do jornal, Colbert I. King, 
fi cou indignado com a omissão.

“Se não fosse pela suspeita de 
Wills de um arrombamento e de 
sua ação decisiva, não teria havido 
'Garganta Profunda' e não 'Todos 
os Homens do Presidente' de Bob 
Woodward e Carl Bernstein. Não 
haveria Prêmio Pulitzer para o The 
Post, nenhuma imagem do Presi-
dente Nixon se retirando da Casa 
Branca após renunciar em 9 de 
agosto de 1974.”

A cena fi nal do fi lme "The Post" 
dá a Wills outro momento de reco-
nhecimento. Mas é breve. E, mais 
uma vez, ele não é mencionado nos 
créditos.

O vigilante cujo telefonema para a polícia
revelou o maior escândalo político da história

Reprodução

Vigilante Frank Willis: prisão e pobreza

José Aldenir/AgoraRN
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A árvore
da bor-
racha

Sílaba 
de "mo-
rango"

Quarto
com

banheiro
(bras.)

Em que
se ateou

fogo

A veste
típica do
executivo

Vitamina
contra o
raqui-
tismo

Vitamina
presente
no suco

de laranja

Usar (o
dinheiro)

Homens-
(?): mer-
gulhado-

res
Vasilha

para
tomar
sopa

Solitário; 
desacom-
panhado

De (?):
realmente

O peixe
cozido ao
calor da
brasa

O mais
curto 
é o de

fevereiro

(?) house:
dá acesso
à internet

O hós-
pede da

vila olím-
pica

O nasci-
mento

que garan-
te menor
risco para
a gestante
e para o

bebê

Mundo,
em inglês
Os bens

da esposa

Golpe do
cavalo

(?) Piova-
ni, atriz

Quadril
(bras.)

Averigua;
investiga

Alarme de
viaturas

O primeiro e o nono
signos (Astrol.)

Melhor
conceito
escolar
Pequeno
buquê de

flores

Janeiro
(abrev.)
Ofende;
molesta

Montar
(barraca) 

Zero 
hora

Que brilha
muito
Grama

(símbolo)

Em + um
(contr.)
Capaz;

habilitado
Nome da
8a letra,
no por-
tuguês

A nota 
mais baixa
O 1o nome

de Pelé

(?) Moore,
atriz

Deserto
africano

Desenhar
(sobre o
corpo)

Exame Nacional do
Ensino
Médio
(sigla)

3/lan. 4/demi — fato. 5/apura — world. 8/radiante.

HORÓSCOPO

O dia será produtivo. Boas 
oportunidades no setor de prestação 
de serviços. Saúde boa. Dica dos astros 
para encontrar uma paixão: seja você 
mesmo(a) e valorize suas qualidades.

Talvez entre em crise por estar 
trabalhando numa área ou num 
emprego diferente daquilo que 
gostaria. Tenha paciência. Poderá se 
surpreender com colega do serviço: 
talvez a admiração vire paixão.

Dia favorável para contatos com pessoas 
importantes ou de locais distantes. Atenção 
às palavras, pois sua comunicação será 
seca e direta. Se vive um romance, ouça 
conselhos de quem ama.

Use sua mente estratégica no emprego. 
Isso ajudará se você lida com pessoas 
ou empresas em momentos de crise. 
Se estiver procurando um amor, 
esqueça o cansaço e saia com os 
amigos.

É possível que esteja em dúvida em 
relação ao seu emprego atual. Faça uma 
lista de prós e contras, e será mais fácil 
decidir. No amor, evite exageros - a menos 
que seja encher seu par de carinhos.

Se trabalha com público ou clientes, 
poderá sentir certa difi culdade, 
principalmente no momento de fazer 
cobranças. Evite impor suas vontades e 
divida mais as obrigações domésticas.

Você precisará se conter quando ouvir ou 
perceber algo errado no emprego. Evite 
as rodinhas de fofocas. Não exija muito 
de seu corpo: respeite seus limites! Cuide 
muito bem da sua relação amorosa.

Você poderá ser convidado(a) a auxiliar 
colegas novos. Ainda que as coisas 
estejam desorganizadas à sua volta, não se 
desespere. Se vive um romance e deseja 
preservá-lo, cuidado com o que fala.

Hoje o dia será favorável para 
trabalho com público ou desenvolvido 
em equipe. Caso já viva uma relação 
estável, saiba que seu par estará num 
momento de mudança. Dê seu apoio.

Quem atua na área de psicologia ou 
terapias em geral, notará que o trabalho 
estará mais produtivo hoje. Se você tem 
um relacionamento estável, o clima de 
paixão vai tomar conta do astral!

Tenha prudência em negociações 
no ambiente profi ssional, pois 
talvez precise se impor, mas com 
diplomacia. Na paquera, uma 
conversa bastará para seduzir quem 
quiser.

Você estará em uma fase de expansão 
na carreira, mas isso poderá causar 
confl ito com a família, que irá cobrar 
sua presença. Se tiver um par, a dica é 
planejar uma viagem.

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

Cosme acerta os detalhes com Chiclete. Fabiana incentiva Vivi a usar roupas ousadas. Amadeu 
cuida de Gilda. Márcio tenta se reconciliar com Silvia. Maria da Paz pergunta por Amadeu para 
Márcio. Ademir sente uma forte dor no peito. Evelina decide ir para São Paulo com Chiclete. 
Camilo e Vivi descobrem que Fabiana tentou colocar um contra o outro. Jô pede para Régis 
consolar Maria da Paz. Fabiana se aconselha com Rock. Régis se penaliza com o sofrimento 
de Maria da Paz e os dois se beijam.

A DONA DO PEDAÇO

Paul ameaça Camila. Almeidinha revela por que Helena quis denunciar Elias. Helena expulsa 
Dalila/Basma de seu quarto. Davi se declara para Cibele. Paul incentiva Fauze a fi car com 
Santinha. Paul convida Miguel para ir ao cassino. Cibele e Benjamin explicam para Bruno por 
que desconfi am de Dalila/Basma. Rania questiona Missade sobre Elias. Bruno e Marie se 
beijam. Dalila/Basma beija Jamil. Miguel perde muito dinheiro no cassino, e Robson lhe oferece 
um empréstimo.

ÓRFÃOS DA TERRA

João garante a Magaiver que falará com Giovanna para acompanhá-lo na delegacia. 
Mercedes avisa a Murilo que Figueirinha falhou. Jerônimo perde na mesa de jogo. Manu e 
João constatam que Morvan não fez um bom serviço. João convence Manu a deixar que 
Morvan faça a reparação. Murilo conta a Jerônimo que Mercedes tentou eliminar Magaiver. 
Jerônimo persegue Magaiver. 

Luca chega a casa de Mirela para o jantar de ofi cialização do namoro. Fernanda entra 
no Clubinho para buscar Lorena, e escuta as crianças falando sobre o coquetel. Sophie 
e Iuri vão jantar com Marcelo e Luisa. Luigi pede aos pais mais informações sobre o 
Campo de Férias da O11O. Chegam mais convidados para o jantar na casa de Dona 
Branca, e  Mirela é surpreendida. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA Ratinho e SBT terão que pagar 
R$ 400 mil a dois padres

Justiça

O apresentador Ratinho e o 
canal SBT foram derrotados na 
Justiça. Uma ação iniciada em 
1999 teve seu desfecho na sema-
na passada no Superior Tribunal 
de Justiça. Naquele ano, Rati-
nho, que era recém-contratado 
no SBT, exibiu uma matéria que 
contava que um morador da cida-
de de Astorga, no Paraná, havia 
largado a mulher para ir morar 
com o padre que celebrou seu ca-
samento. 

Além da notícia não ser verda-

deira, o programa de Ratinho no 
SBT exibiu a imagem de um outro 
padre, que não tinha qualquer re-
lação com o assunto em questão.

A exibição da matéria com in-
formações equivocadas culminou 
em danos morais a dois padres e 
um noivo. Os dois sacerdotes, in-
clusive, pediram indenização por 
danos morais e acabaram ven-
cendo, fi nalmente, após duas dé-
cadas. Com isso, cada um levará 
R$ 200 mil. Da sentença não cabe 
mais recurso.

Apresentador Ratinho exibiu, em 1999, uma reportagem com informações falsas

Patrícia Abravanel fez o pedido inusitado para Silvio Santos no último domingo, 16

Divulgação

Divulgação

A apresentadora Patrícia 
Abravanel fez no domingo, 16, 
um pedido para seu pai, Silvio 
Santos, durante sua participação 
no Jogo dos Pontinhos, no Progra-
ma Silvio Santos, do SBT.

Em um certo momento, Patrí-
cia revelou ao apresentador que 
gostaria de ganhar o salário da 
apresentadora Eliana.

"Eu gostaria de ganhar igual a 
Eliana. Ela é melhorzinha do que 
eu. Não quero que ninguém com-
pare. Claro que ela é melhor, ela 
tem mais experiência do que eu. 

Mas acho que sou tão boa quan-
to", afi rmou.

Silvio Santos rebateu:
“Você não é melhor que a Elia-

na. Por isso não ganha mais que 
ela. O pessoal nos corredores fala 
'se você não fosse a fi lha do dono, 
não estava na televisão.”

Patrícia então ameaçou dei-
xar o programa do pai.

“Eu acredito que muita coisa 
depende de sorte, oportunidade, 
nem sempre os melhores vencem 
as corridas, depende de muitas 
coisas", afi rmou.

"Gostaria de ganhar igual a
Eliana", diz filha de Sílvio Santos

Televisão
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O ator Thiago Lacerda usou seu 
perfi l no Instagram para criticar o 
que chamou de "interesses obscu-
ros" no julgamento do ex-juiz Sérgio 
Moro que condenou o ex-presidente 
Lula na Operação Lava Jato.

Antigo defensor da operação, 
Thiago Lacerda disse que "sabe 
reconhecer seus equívocos"  e que, 
por força das revelações do site 
The Intercept Brasil está se jun-
tando ao coro "Lula Livre".  

"Venho aprendendo muito com 
tudo isso nos últimos anos... Insis-
tir em não entender, não aceitar 
que as coisas nem sempre são o 
que parecem ser, insistir em não 
resistir a tudo isso que aí está, 

explícito, é no mínimo antidemo-
crático!!! As máscaras caem por 
Terra! Tudo isso é MUITO grave! 
Que sejam apurados os fatos e 
julgados, todos, dentro do ritual 
democrático de direito!”, escreveu.

Thiago Lacerda critica Moro e pede Lula livre
Ator criticou o que chamou de "interesses obscuros" no julgamento que condenou o ex-presidente

Virou

Ator criticou Operação Lava Jato no Insta

Cynthia Salles / TV Globo
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Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do portal UOL Notícias: "Sem apontar 
conversas forjadas, Lava Jato se contradiz ao 
aventar fraude";

...do Senado Federal: "Plano de transferir escolas 
públicas para Polícia Militar divide opiniões";

...da Folha de S. Paulo: "Marido de Greenwald, 
deputado David Miranda relata ameaças de morte 
à PF".

>> GIRO PELO TWITTER...

Divulgação

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução

 O senador Jean-Paul 
Prates, que iniciou a sua 
carreira na Petrobras e é 
um especialista no assunto, 
condena a intenção do 
governo federal de vender 
ativos da empresa alegando 
que isso poderá salvá-la 
economicamente. 

 O parlamentar do RN 
declarou a esta colunista, 
em entrevista nesta 
segunda-feira ao Agora 
News (97FM), que a 
empresa brasileira não 
precisa da venda de ativos 
para sobreviver. Na opinião 
de Prates, essa é uma 
narrativa mentirosa criada 
para convencer a população 
de uma "necessidade" que 
não existe. 

 Segundo Jean-Paul 
Prates, a fragmentação da 
Petrobras (com a venda 
de parte dela) ocasionará, 
na verdade, um desgaste 
e a destruição de uma das 
mais importantes empresas 
estatais do País.

Destaques
 da coluna Deputada Cristiane Dantas 

e o ex vice-governador Fábio 

Dantas com a herdeira Marina 

explorando Cerro Corá

A atriz Luana Piovani incorporou 
uma drag no programa Drag Me 
As A Queen, do canal E! Brasil. 
No episódio, exibido na semana 
passada, Luana, que está morando 
em Portugal, dublou uma música 
de Anitta, atual namorada do seu 
ex-marido Pedro Scooby

Os amigos Bebeto 
Torres e Cláudia 
Rocha já em clima 
de São João

BIOGRAFIA NÃO AUTORIZADA 
Senador pelo RN, Styvenson Valentim 

quer alterar o Código Civil para garantir a 
liberdade para publicação de biografi as sem 
a necessidade de autorização do biografado. 
Ele apresentou projeto neste sentido e virou 
notícia no portal do Senado, que ressaltou o 
fato de que embora a proposta (PL 3.478/2019) 
libere de autorização esse tipo de trabalho 
literário ou audiovisual, assegura que quem 
publicar notícias falsas será responsabilizado 
civilmente.

Cautela 
O clima no Congresso Nacional é de 

expectativa pelo que ainda vem e de cautela, 
com relação à divulgação pelo The Intercept 
das mensagens trocadas por Sérgio Moro e 
procuradores da Lava Jato. 

O caso tem gerado também um silêncio 
sepulcral em determinados parlamentares. 
É o que conta o senador pelo RN Jean-Paul 
Prates, que participará, nesta quarta-feira, 
da audiência na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado com a presença de Sérgio 
Moro.
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LICENÇA AMBIENTAL

O Sr. Antônio Alves da Silva, CPF 791.638.744-15, torna público, conforme a resolução CONAMA 
nº 237/97, que requereu à SEMURB em 09/10/2018, através do Processo Administrativo Nº. 
030258/2018-80, LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, para o funcionamento de um prédio 
de uso misto, residencial e comercial (galpão fechado e entreposto de malotes/produtos), com 
área construída de 679,96m² em um terreno de 697,00m², situado na Av. Ayrton Senna, 352, Bair-
ro Capim Macio, de uma empresa de locação de galpão fechado para terceiros (ENTREPOSTO), 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Expro do Brasil Serviços LTDA, CNPJ 06.134.590/0003-93, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação - RLO para a realização de testes geológicos e atualiza-
ção de poços de petróleo e gás, onde os serviços são executados em regime de chamada do 
cliente, nas instalações/endereço do cliente.

Gustavo Soares
Brazil Geomarket Manager

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
 

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Prévia, para o Parque Eólico Vila Maranhão I (31,95 MW) contemplando 09 aeroge-
radores, localizada na Zona Rural de Serra do Mel-RN.
 

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Stelo Arcanjo de Paiva, CPF: 096.418.074-04, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação para Carcinicultura, localizada no Sítio Pernambuquinho, 
Tibau do Sul/RN.

Stelo Arcanjo de Paiva
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

Izaias Pereira de Araújo CPF: 088.841.374-20, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada - LS, para Extração de Areia, numa área de 24,06 (há), zona rural no Município de 
Agencias/RN

IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

A EMPRESA MOAGEM DE SAL LIMA EIRELI, CNPJ 28.265.284/0001--67,  TORNA PÚBLICO 
QUE ESTÁ REQUERENDO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO 
AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE, (IDEMA) PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZA-
ÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) DE UMA INDÚSTRIA DE MOAGEM DE SAL DE SUA PROPRIE-
DADE, LOCALIZADA NA AVENIDA INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, CEP 59619-087, 
BAIRRO SANTO ANTÔNIO – MOSSORÓ/RN.

JOÃO PAULO PONTES DE LIMA
CPF 009.151.514-99

O vice-presidente da Xia-
omi Manu Kumar Jain disse, 
por meio de um tweet, que a 
sua empresa quer lançar o 
celular mais rápido do mun-
do. O executivo ainda fez 
uma brincadeira provocando 
a OnePlus escrevendo “segu-
re o meu Antutu”, fazendo 
referência à famosa ferra-
menta de benchmark.

O Redmi K20 alcançou 
uma nota alta na platafor-
ma, 309 mil pontos, mas o 
OnePlus 7 Pro o superou, 
chegando a 370 mil pontos 
no teste e sendo o Android 
mais rápido do mundo. Ago-
ra, Jain dá a entender que a 
Xiaomi está preparando um 
aparelho ainda mais veloz, 
capaz de bater o indicador. 
No tweet, Jain marcou tanto 
a Xiaomi quanto a Redmi, 
deixando a dúvida sob qual 
marca o novo modelo será 
lançado.

Celular mais 
rápido do mundo 
está vindo, diz 
marca Xiaomi

OnePlus

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00021/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição 
de Material Elétrico para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 08/07/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 04/07/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail lici-
tacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
EDP Renováveis Brasil S.A, CNPJ 09.334.083/0001-20, com endereço na Rua Gomes de 
Carvalho nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP 
para a Linha de Transmissão 500 kV Jerusalém - Monte Verde, com 26,7 km de comprimento, 
localizada na zona rural dos municípios de Lajes, Pedro Avelino e Pedra Preta/RN.

Maira Zanduzzo - Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

EDP Renováveis, CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Prévia 

para geração de energia eólica do Parque Eólico Santa Rosa e Mundo Novo IV, localizado em 

zona rural, município de Cerro Corá e Lajes, RN.

Maira Zanduzzo - Gerente Ambiental

18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
datado do dia 20 de maio de 2019, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 008/2019, à empresa conforme abaixo especificado, objetivando:  
AQUISIÇÃO FUTURA DE UM (01) VEÍCULO TIPO AMBULANCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO 
TIPO FURGONETA - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO GOSTOSO/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO, haja visto 
que foram as propostas mais vantajosas apresentadas à Edilidade, estando de acordo com as 
condições de mercado e especificações do Edital. Resultado Final - Empresa Vencedora:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2019

Prefeito Municipal

Valor Global: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

José Renato Teixeira de Souza
São Miguel do Gostoso/RN, em 27 de maio de 2019.

Empresas  CNPJ (MF) 
PONTA NEGRA AUTOMÓVEIS LTDA 

REPRESENTANTE LEGAL: ROMMEL DUARTE PESSOA - CPF: 054.761.024-69 
CNPJ: 

40.757.908/0001-69 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

Prefeito Municipal
José Renato Teixeira de Souza

PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN. PROMITENTE 
CONTRATADA: PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 40.757.908/0001-69. OBJETO: 
AQUISIÇÃO FUTURA DE UM (01) VEÍCULO TIPO AMBULANCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO 
TIPO FURGONETA - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. 
VALIDADE: 03 de junho de 2019 a 03 de junho de 2020; VALOR GLOBAL: R$ 139.000,00 (cento e 
trinta de nove mil reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITOR: José 
Renato Teixeira de Souza – Prefeito Municipal – pelo Promitente Contratante e Ponta Negra 
Automóveis Ltda  – pela Promitente Contratada. Para obtenção da Ata de Registro de Preços 
completa, os interessados devem enviar e-mail para licitacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br – 
contato: 84-3263-4181.

São Miguel do Gostoso/RN, 03 de Junho  de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 008/2019
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

O battle royale Free Fire ultra-
passou Candy Crush e se tornou o 
jogo de smartphone mais popular 
no Brasil, de acordo com a pesqui-
sa Panorama Mobile Time/Opinion 
Box. Durante o mês de abril, o es-
tudo entrevistou 1.763 internautas 
brasileiros que usam dispositivos 
móveis, e 54% dos participantes 

declararam que jogam no celular.
Entre os gamers do mundo mo-

bile, o aplicativo desenvolvido pela 
empresa chinesa Garena conse-
guiu, pela primeira vez, tirar Can-
dy Crush Saga do topo. Segundo os 
responsáveis pelo estudo, 12% dos 
brasileiros entrevistados disseram 
que jogam Free Fire, enquanto 

Candy Crush Saga apareceu como 
resposta de 10% dos participantes 
do levantamento.

Além de Free Fire e Candy 
Crush, a lista de aplicativos popu-
lares também inclui Clash Royale, 
Farm Heroes e PUBG, que apare-
cem empatados na lista após serem 
mencionados por 2% dos jogadores. 

Aplicativo desenvolvido pela empresa chinesa Garena conseguiu, pela primeira vez, tirar Candy Crush Saga do topo

Free Fire passa Candy Crush e é  o 
jogo mobile mais popular do Brasil
Jogo battle royale Free Fire é utilizado por 12% dos usuários de todo o País; 
pesquisa diz que 54% dos brasileiros têm hábito de jogar no smartphone

Dispositivos móveis

Reprodução
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Memearia

A derrota na estreia da Copa 
América para a Colômbia por 2 a 0, 
no último sábado, na Arena Fonte 
Nova, em Salvador, ainda reper-
cute na Argentina. O ex-jogador 
Diego Maradona destilou críticas 
à seleção comandada pelo técnico 
Lionel Scaloni e disse que o futebol 
apresentado coloca a equipe entre 
as piores do mundo. “Você percebe 

hoje que Tonga (202.ª colocada no 
ranking da Fifa) pode ganhar de 
nós. Há um prestígio que construí-
mos com chutes, com socos. Quem 
se lembra de 2012, quando todos 
saímos do Peru com o ônibus des-
truído? O que sobrou de tudo isso? 
Qual é a camisa? A camiseta que 
você sente, a p… da sua mãe”, dis-
se o grande ídolo argentino.

Maradona, campeão mundial argentino, afi rmou que futebol da seleção decepciona

Maradona critica Argentina: 
"Até Tonga pode ganhar"

Bronca

Ulises Ruiz / AFP

No jogo mais importante da se-
leção brasileira na fase de grupos 
do Mundial Feminino, a meia-a-
tacante Marta será titular. Nesta 
segunda-feira, o técnico Osvaldo 
Alvarez, o Vadão, confi rmou que 
a craque começará jogando contra 
a Itália, nesta terça, em Valen-
ciennes, na França, pela terceira 
e última rodada do Grupo C.

Ao lado do treinador na entre-
vista coletiva, no entanto, Marta 
não garantiu que permanecerá o 
jogo inteiro em campo. Tudo vai 
depender de sua situação física, 
já que vem de lesão nas últimas 
semanas, ou de como estará a par-
tida. Contra a Austrália, na últi-
ma quinta-feira, a brasileira jogou 
apenas os primeiros 45 minutos.

“Estou pronta para jogar. 
Quanto tempo, a gente vai ter 
que sentir no decorrer de tudo is-
so. A vontade é e estar dentro do 
jogo e ajudar o máximo possível 
e ver quantos minutos dá para 
jogar”, disse Marta.

Técnico Vadão confi rmou que Marta será titular contra a Itália, nesta terça-feira, 18

Vadão confirma Marta como 
titular em jogo decisivo hoje
Camisa 10 do escrete canarinho não garantiu que permanecerá
o jogo inteiro em campo; tudo vai depender de sua situação física

Copa do Mundo

Guillaume Horcajuelo / EFE

O estado do gramado da 
Fonte Nova mudou a agenda de 
Brasil e Venezuela nesta segun-
da-feira, véspera do encontro en-
tre as duas seleções em Salvador 

pela Copa América. 
Em vez de realizar o último 

treino para a partida no estádio, 
como é o habitual em competi-
ções desse tipo, as equipes terão 

o último trabalho em outro local, 
para não desgastar o campo.

Após fortes chuvas em Sal-
vador nas últimas semanas, a 
Fonte Nova fi cou desgastada.

Seleções de Brasil e Venezuela não vão treinar na Fonte Nova
Precaução

Edital De Intimação - 30 (trinta) dias Processo n. 0827425-42.2018.8.20.5001 Ação: Monitória (40) Autor: Banco Do Brasil As Réu: 
Organizacao Contabil Associados Ltda - Me E Outros (4) Intimandos: Organização Contábil Associados Ltda, Sociedade limitada inscrita 
no CNPJ/MF n. 14.900.928/0001-37; Adriano Glauberto Dos Santos Filgueira, inscrito no CPF/MF n. 010.117.884-03; João Da Cruz 
Silva, inscrito no CPF/MF n. 358.402.934-15; José Roberto Pinheiro De Lima, Inscrito No Cpf/Mf N. 912.921.824-15; E Caroline Moreira 
Passos, inscrita no CPF/MF n. 008.417.584-25. Finalidade: A Intimação De Organização Contábil Associados Ltda, Adriano Glauberto 
Dos Santos Filgueira, João Da Cruz Silva, José Roberto Pinheiro De Lima, E De Caroline Moreira Passos, para Pagar a quantia de 
R$124.356,77 (cento e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), ficando advertido de que, 
transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para, independente de penhora 
ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação. Advertência: Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo supra, 
o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) (obs: se o 
pagamento for parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante); além disso, o exequente poderá requerer diretamente à 
Secretaria dessa Vara a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, 
todos do Código de Processo Civil. Natal, aos 11 de abril de 2019. K-18/06

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

EDP Renováveis, CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que está requerendo ao Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 

Prévia para geração de energia eólica do Parque Eólico Santa Rosa e Mundo Novo V, 

localizado em zona rural, município de São Tomé, RN.

Maira Zanduzzo - Gerente Ambiental

“Obviamente ela sai jogan-
do. O tempo vai depender da 
intensidade dela. Não dá para 
prever. Atletas que tiveram lesão 
estamos tomando cuidado para 
prolongar o máximo possível. 

Esperamos que ela possa jogar 
um pouco mais (que 45 minutos). 
No intervalo vamos conversar 
e saber como está. Não vamos 
fazer nenhum tipo de loucura”, 
afi rmou Vadão.
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O Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) 
julgará nesta terça-feira o pe-
dido do Botafogo para anula-
ção da derrota para o Palmei-
ras, válida pela sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro e 
disputada em 25 de maio, em 
Brasília. 

Como parte interessada, 
o Palmeiras terá direito a se 
manifestar também. Seu re-
presentante será André Sica.

STJD julga nesta 
terça-feira o 
jogo Botafogo x 
Palmeiras

Polêmica

Jogo teve polêmica com uso do VAR

Edu Andrade / Estadão

Depois de perder na sua 
reestreia no comando do ABC, 
o técnico Roberto Fernandes 
deve promover algumas mu-
danças na equipe para o jogo 
desta sexta-feira, 21, contra o 
Globo, no Frasqueirão.

Após o duelo diante do 
Sampaio Corrêa em São Luís, 
ele disse que "mudanças são 
necessárias na equipe", e que 
usará esta semana para defi -
nir posições. 

Roberto sinaliza 
mudanças no 
ABC para encarar 
o Globo em Natal

Série C

Roberto Fernandes, técnico do ABC

Andrei Torres / ABC FC

A Venezuela sempre foi um 
adversário de pouco assustar a 
seleção brasileira, mas um jogador 
do elenco atual tem lembranças 
ruins e um cuidado especial ao se 
encontrar com o adversário. O late-
ral-direito Daniel Alves estava em 
campo na única derrota da história 
para o país vizinho e cobra dos co-
legas uma postura de respeito ao 
time rival para o novo encontro 
entre as equipes, marcado para 
terça-feira, em Salvador, pela Copa 
América.

Os times se enfrentam na Fon-
te Nova pela segunda rodada da 
fase de grupos da competição com 
amplo favoritismo e condições favo-
ráveis ao Brasil. O time do técnico 
Tite lidera a chave depois de ter 
estreado com vitória por 3 a 0 sobre 
a Bolívia, no Morumbi, além de se 
apoiar em um retrospecto histórico 
muito positivo diante da Venezue-
la. Em 24 partidas, foram 21 vitó-
rias brasileiras, dois empates e só 

uma derrota, em 2008.
"A Venezuela está leve, solta 

e joga sem responsabilidade para 
esse jogo. Tem uma geração de 
jogadores jovens e muito promis-
sores. Tem de ser muito respeita-

da", disse Daniel Alves. Parte do 
elenco venezuelano foi vice-cam-
peão mundial sub-20 em 2017, 
na Coreia do Sul, sob o comando 
do mesmo treinador, o ex-goleiro 
Rafael Dudamel. 

Lateral Daniel Alves estava em campo na derrota do Brasil para Venezuela em 2008

Remanescente de derrota, Daniel 
Alves elogia seleção da Venezuela
Times se enfrentam na Fonte Nova pela segunda rodada da fase de grupos 
a competição com amplo favoritismo e condições favoráveis ao Brasil

Copa América

Alex Silva / Estadão

Com o julgamento do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) na sexta-feira da sema-
na passada que deliberou pela 
eliminação do Bahia de Feira da 
Série D do Brasileirão, o América 

entra em campo nesta terça-feira, 
18, para enfrentar o seu xará per-
nambucano em duelo válido pela 
partida de ida da segunda fase. O 
jogo será na Arena Pernambuco, 
em Recife, a partir das 19h15. Co-

mo teve melhor campanha na fase 
de grupos, o Alvirrubro ganhou 
o direito de decidir em casa. No 
jogo desta terça, o técnico Moacir 
Júnior terá força máxima, sem 
nenhuma baixa no elenco.Equipes já se enfrentaram neste ano duas vezes, com 1 vitória rubra e 1 empate

Após definição na Justiça, América entra em 
campo hoje para encarar xará pernambucano

Série D

Lucas Mota / América FC

Após mais uma temporada de 
altos investimentos e apenas um 
título, o presidente do Paris Saint-
-Germain, Nasser Al Khelaifi , per-
deu a paciência. Em entrevista à 
revista France Football publicada 
nesta segunda-feira, o mandatá-
rio mandou uma mensagem clara 
para o grupo de jogadores dizendo 
que não vai mais aceitar o compor-
tamento de popstars e cobrou mais 
comprometimento com a equipe. 
Sobre as especulações do possível 
descontentamento de Neymar no 
clube, o dirigente também foi claro: 
"Ninguém obrigou Neymar a assi-
nar com o PSG". Nasser Al Khelaifi  ao lado de Neymar

PSG pede compromisso a Neymar: 
"Ninguém o obrigou a vir pra cá"

Pressão

Lionel Bonaventure / AFP


