
Policiais e bombeiros iniciam
hoje paralisação das atividades
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Categorias exigem recomposição salarial dos últimos cinco anos e atualização do plano de cargos; 
Governo do RN anunciou grupo de trabalho para reestruturar carreira da Polícia Militar e Bombeiros

Governo do RN vai 
abrir fórum para 
negociar dívidas 

Previdência será 
votada antes do 
recesso legislativo

Objetivo é discutir com 
fornecedores calendário
de pagamento de débitos.

Expectativa é de que texto 
vá para a Câmara dos 
Deputados até 7 de julho
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nos últimos três meses e 
impacta setor de aluguéis.
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Moro diz que pode 
ter cometido um 
"descuido formal"
Ministro da Justiça nega ter 
cometido irregularidades 
enquanto atuava como juiz.

Vazamentos 03

Chuvas elevam 
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Comunidade do Jacó
Secretaria de Obras monitora 
53 pontos de afundamento na 
região das Rocas.
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Casa Duplex com 65,62m²
de área construída.

Paolla Oliveira
faz Vivi de "A Dona 
do Pedaço" virar 
sonho de consumo

Novela 15

RN tem baixo índice 
de escolarização no 
ensino superior 

Educação 07
Secretário Raimundo Alves Deputada Joice Hasselmann (PSL)
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

Não é sem fundamento 
a gritaria que as federações 
do Comércio e da Indústria 
promove neste momento contra 
a decisão do Comitê de Gestão 
e Eficiência do Rio Grande do 
Norte, que resolveu quebrar, 
unilateralmente, a ordem 
cronológica nos pagamentos de 
fornecedores do Estado.

Com isso, a partir de 
agora, receitas obtidas pela 
administração estadual deverão 
custear apenas despesas 
formalizadas por este governo, 
que assumiu em janeiro de 
2019, deixando para o futuro a 
que a Deus pertence o passivo 
herdado da administração 
anterior.

A justificativa do Comitê 
é que o fiel cumprimento 
da ordem cronológica 
de pagamento – como já 
determinou o Tribunal de 
Contas do Estado - poderia 

paralisar as “atividades 
operacionais e administrativas” 
do governo, já que toda a receita 
de 2019 seria destinada a pagar 
dívidas contratadas pela gestão 
passada, em detrimento dos 
credores de agora. 

Assim, os R$ 2,4 bilhões 
em “restos a pagar” seriam 
pendurados até segunda 
ordem, dependendo de receitas 
extraordinárias, sempre muito 
incertas nos dias atuais. 

Desde 2016, existe no RN 
a resolução que orienta as 
prefeituras municipais e o 
próprio governo estadual a 
priorizar a quitação de despesas 
mais antigas. É lógico que o 
Estado, independentemente 
do gestor, assumiu esses 
compromissos e deve honrá-los, 
como determina o TCE.

A Federação da Indústria, 
inclusive, sugeriu à governadora 
que criasse uma mesa de 

negociação, a exemplo do que 
ela fez juntos aos servidores 
públicos, para negociar o 
pagamento dessas dívidas 
pretéritas, que retiram bilhões 
de circulação, colocando muitas 
empresas em situação delicada. 

Embora seja legítima a 
tentativa do governo estadual de 
priorizar o pagamento de suas 
despesas em detrimento das 
contas da gestão anterior, que 
deixou o pepino, é preciso sinalizar 
para a sociedade que ainda há 
alguma segurança jurídica em 
fazer negócios com o governo.

Sabedora do que iria 
encontrar ao assumir – pois 
seria impossível alegar 
ignorância completa, mesmo 
não tendo o quadro completo 
da situação –, a governadora 
Fátima Bezerra não poderia 
simplesmente tomar essa 
decisão de forma unilateral, 
empurrando o ônus político 

para o Comitê de Gestão e 
Eficiência. 

Preferível seria buscar a 
intermediação das ffederações 
do Comércio e da Indústria 
antes de fazê-lo. 

Embora já tenha ido a 
público para desmentir a 
presunção de “calote”, o fato é 
que a inquietação gerada pelo 
anúncio do Comitê já gerou 
ruído de sobra para justificar 
o abrupto fim do namoro de 
lideranças produtivas como o 
governo Fátima. 

É bom lembrar que, por mais 
que se entenda, a decisão do 
Comitê se alinha ao interesse 
imediato da gestão. 

Contudo, lembre-se também 
que a governadora de todos 
recentemente enviou para a 
Assembleia o pedido de reajuste 
de 16% para os já gordos 
salários dos procuradores 
estaduais.

Dois pesos e duas medidas

EDITORIAL

O volume de vendas do comér-
cio no Rio Grande do Norte caiu 
0,1% em abril, em relação a março, 
revelou a Pesquisa Mensal de Co-
mércio, divulgada pelo IBGE. 

O resultado de abril é segun-
da pior variação do ano, perdendo 
apenas para fevereiro, com queda 
de 0,3%. Em março, o comércio 
apresentou alta de 0,3%. Os nú-
meros, de acordo com a pesquisam, 
mostram a estagnação do varejo. 

O jornalista potiguar Allan 
Darlyson morreu no último sába-
do, 15, aos 30 anos, após lutar por 
quase um ano contra um câncer no 
intestino. O profissional teve traje-
tória de destaque na cobertura do 
jornalismo político do Estado.

O sepultamento de Allan Dar-
lyson aconteceu em São João do 
Sabugi, município de origem do 
jornalista, no Seridó Potiguar.

Ele atuou nas redações do por-
tal Nominuto.com, do extinto Diá-
rio de Natal, Portal Noar e também 
foi produtor na TV Ponta Negra. 
Além do trabalho em redação, o 
jornalista também atuou na asses-
soria de imprensa para diversos 
políticos potiguares.

A Câmara Municipal de Natal 
e a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte (ALRN) presta-
ram homenagens ao jornalista, 
através de nota oficial, destancan-
do as qualidades de Allan Darlyson 
no exercício do jornalismo. 

No RN, vendas 
caem 0,1% em 
abril, diz IBGE

Jornalista Allan 
Darlyson morre em 
Natal, aos 30 anos

Pesquisa

Câncer

País que tratem da demissão 
de funcionários concursados 
de empresas públicas cuja 
dispensa não tenha sido 
motivada. A decisão é 
provisória até que o plenário 
decida sobre o assunto.

FESTA JUNINA
O São João de Natal, 

organizado pela gestão 
do prefeito Álvaro Dias, é 
considerado um sucesso. Nem 
a chuva espantou o público 
que acompanhou os shows do 
último final de semana.

COBRANÇA
O presidente Jair Bolsonaro 

pediu à população que cobre 
dos senadores a não aprovação 
do projeto que susta os efeitos 
do decreto presidencial que 
facilitou o acesso a armas no 
País. "Caso aprovado, perdem 
os CACs (caçadores, atiradores 
e colecionadores) e os bons 
cidadãos, que dificilmente 
terão direito de comprar 
legalmente suas armas", 
escreveu o presidente, no 
microblog Twitter.

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NA TRILHA DA DEMOCRACIA
O governador do Maranhão, 

Flávio Dino, estará em Natal 
nesta segunda-feira. Vem 
participar de mais uma edição do 
projeto Na Trilha da Democracia, 
organizado pelo sindicato dos 
professores da UFRN (Adurn).

PSL SEM DONO
O presidente estadual do 

PSL, coronel-aviador Hélio 
Oliveira, explicou que o deputado 
estadual André Azevedo e o 
vereador Cícero Martins vão 
deixar a legenda porque não se 
contentaram em ser "membros" 
do partido, e não "donos". Em 
entrevista ao programa Manhã 
Agora, na 97 FM, Hélio disse 
que há regras no partido que 
impediam os dois de virarem 
presidente da sigla agora. O 
coronel-aviador acrescentou que 
os dois ainda não entenderam 
que o PSL "não tem dono".

DEMISSÃO DE CONCURSADOS
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu suspender 
todas as ações em tramitação no 

A paralisação da Polícia Militar e do Corpo dos Bombei-
ros, marcada para esta segunda-feira, 17, mostra a difi-
culdade de certas carreiras do funcionalismo potiguar em 
compreender o atual estado calamitoso das contas públicas 
estaduais. Mesmo com o anúncio da criação de um Grupo 
de Trabalho para reestruturar de carreiras dos policiais 
e bombeiros, visando, em um processo gradual, corrigir 
distorções com relação a outras carreiras, os servidores se 
mostram irredutíveis com relação à suspensão dos serviços. 
Vale salientar, por sinal, que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) definiu como inconstitucional o direito de greve de 
órgãos de segurança. 

No entanto, nem mesmo a proibição para realizar greves 
será acatada. Para esta segunda-feira, os representantes 
das duas categorias irão promover uma manifestação em 
frente à Governadoria do Estado. Além disso, nos batalhões 
e grupamentos, os servidores manterão o "efetivo de guarda", 
garantindo a segurança destas unidades. Entretanto, a 
pergunta que fica é a seguinte: quem irá proteger o cidadão 
potiguar? 

A expectativa é de que todos os envolvidos nesta questão - 
policiais militares, bombeiros e o Governo do Estado - possam 
entrar em acordo para permitir que o lado mais frágil da 
equação da segurança pública, a população, possa manter 
consigo o dispositivo legal mais elementar disponível a todo 
brasileiro, no que está disposto no artigo 5° do Inciso XV da 
nossa Constituição Federal: o direito de ir e vir em segurança. 

Segurança em risco
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

COLUNADOAGORA



A líder do governo no Congres-
so Nacional, deputada Joice Has-
selmann (PSL), afirmou na última 
sexta-feira, 14, que acredita que a 
votação da Reforma da Previdên-
cia, em dois turnos, na Câmara dos 
Deputados, vai ocorrer antes do re-
cesso parlamentar, que começa em 
18 de julho.

"Vai ser votada antes do reces-
so", disse a jornalistas, após almoço 
com empresários e o governador 
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
na Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 
"Acredito que, entre 2 e 7 de julho, 
o texto chegue para votação dentro 
do plenário. E a gente tem nossos 
dias, antes do recesso, para votar 
e entregar isso aprovado em dois 
turnos." Joice Hasselmann disse 
acreditar que o projeto deve chegar 
ao plenário já no começo de julho. 

Segundo ela, a estimativa, até o 
dia 7, inclui possíveis "confusões ou 
obstruções" na Casa. "Estou dando 
um prazo de dilatação", encerroua 
deputada.
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O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, disse 
que pode ter cometido um "descui-
do formal" ao trocar mensagens 
com membros da Força-Tarefa La-
va Jato por meio de um aplicativo 
de mensagens.

"Eu não cometi nenhum ilícito. 
Estou absolutamente tranquilo em 
relação a todos os atos que cometi 
enquanto juiz da Lava Jato" , disse 
o ministro.

"Eventualmente, pode ter ha-
vido algum descuido formal, mas, 
enfim, isso não é nenhum ilícito", 
disse o ministro. "Temos que en-
tender o contexto do trabalho que 
havia na 13ª Vara naquela época. 
Atendiamos a várias questões ur-
gentes, operações que envolviam 
o enfrentamento a pessoas muito 
poderosas envolvidas em corrup-
ção. Então, tinha uma dinâmica de 
trabalho que era muito intensa", 
acrescentou Moro, dizendo que não 
considera que receber uma notícia-
-crime e repassá-la ao Ministério 
Público pode ser qualificada como 
conduta imprópria.

Moro voltou a afirmar que não 
tem como comparar as mensagens 
que eventualmente tenha trocado 

com o procurador Deltan Dallag-
nol, chefe da Força-Tarefa Lava Ja-
to em Curitiba, com as reproduções 
de trechos dessas conversas que 
vêm sendo publicados pelo site de 
notícias The Intercept Brasil. 

O ministro, no entanto, reite-
rou que o teor das conversas, além 
de descontextualizado, pode ter 
sido alterado.

O site The Intercept não reve-
la a origem das mensagens que 
afirma ter recebido de uma fonte 
anônima. A Constituição Federal 
reserva a todo jornalista o direito 
de não revelar suas fontes de infor-
mações.

Após as denúncias, o conselho 
federal da OAB pediu o afastamen-
to temporário de Sérgio Moro.

Ex-juiz e ministro Sérgio Moro nega que tenha cometido irregularidades

Expectativa de Joice Hasselmann (PSL) é que o projeto seja votado até dia 2 de julho

Sérgio Moro diz que pode ter 
cometido um "descuido formal"

Vazamentos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Valter Campanato/Agência Brasil

Reforma será votada na 
Câmara antes do recesso, 
afirma líder do governo

Expectativa

O Governo do Rio Grande do 
Norte vai criar um fórum de ne-
gociação e acompanhamento com 
os fornecedores e prestadores de 
serviços. A medida acontece após 
o Estado suspender os pagamentos 
inscritos como “restos a pagar”. O 
débito atual, segundo o governo, é 
de R$ 2,4 bilhões.

A criação do espaço de negocia-
ção foi comunicada pelo Gabinete 
Civil do Governo às diretorias das 
federações das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern) e do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do RN (Fecomércio).

O fórum será aberto para re-
mediar a polêmica criada com a 
portaria do Comitê de Gestão e 
Eficiência, publicada na última 
quinta-feira, 13, determinando que 
o Estado não utilizará recursos de 
arrecadação de 2019 para quitar 
dívidas de restos a pagar deixadas 

de governos passados. A decisão 
não foi bem recebida pelos setores 
produtivos do Rio Grande do Norte 

O secretário-chefe do Gabinete 

Civil, Raimundo Alves, entrou em 
contato direto com os presidentes 
da Fiern, Amaro Sales, e da Fe-
comércio, Marcelo Queiroz, para 

relatar a criação do grupo de nego-
ciação e acompanhamento com a 
presença das duas federações.

O grupo servirá para tratar do 
reordenamento financeiro promo-
vido pelo Governo e as ações para 
manter o funcionamento pleno dos 
serviços públicos.

De acordo com a Secretaria 
de Planejamento e Finanças (Se-
plan), a medida não representa 
um “calote” do Estado aos forne-
cedores que prestaram serviços 
ao Estado na gestão anterior. 
Segundo a pasta, a resolução 
“apenas ratifica o que o Estado 
vem afirmando desde o início: que 
tem compromisso em pagar o mês 
corrente e, com recursos extras, o 
passivo deixado”. A estratégia de 
priorizar despesas do ano de 2019 
já vinha sendo adotada pelo Esta-
do no que diz respeito aos salários 
dos servidores.

Secretário-chefe Raimundo Alves comunicou medida ao setor produtivo do RNx 

Governo do RN vai abrir fórum para 
negociar dívidas com fornecedores 
Grupo de trabalho vai servir para tratar do reordenamento financeiro promovido pelo Governo e as 
ações para manter o funcionamento pleno dos serviços públicos; débito está estimado em R$ 2,4 bi

Dívida

José Aldenir/AgoraRN

O Governo do Estado 
inicia o pagamento de junho 
com o depósito de pouco mais 
de R$ 217 milhões na conta 
de 79,54% do funcionalismo 
estadual nesta segunda-feira, 
17. Os outros 20,46% também 
receberão dentro do mês tra-
balhado, no próximo dia 28 de 
junho.

Os R$ 217 milhões inje-
tados na economia potiguar 
nesta segunda correspondem 
ao salário de quem recebe até 
R$ 4 mil (valor bruto) e 30% 
do salário dos servidores que 
ganham acima desse valor, 
além do pagamento integral 
à categoria da Segurança 
Pública. No próximo dia 28 
recebem o salário integral os 
servidores das pastas com 
recursos próprios e da Educa-
ção, além dos 70% restantes 
de quem ganha acima de R$ 
4 mil.

Estado paga 
salário a 79,5% 
do funcionalismo 
nesta segunda

Recursos
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Antônio, aposentado, vive da 
renda de meia dúzia de imóveis 
em Natal, que ele foi adquirindo 
ao longo dos anos, aproveitando as 
oportunidades do mercado. Só que 
de uns sete anos para cá, ele não 
reajusta os alugueis de seus apar-
tamentos com medo de perder os 
bons inquilinos.

Não é um caso isolado. Como 
ele, muitos outros proprietários ab-
dicaram de reajustar anualmente 
seus alugueis para não ter que ar-
car com os custos dos condomínios 
que, no caso dos imóveis de Antô-
nio, aumentaram pelo menos 60% 
nos últimos três anos.

“Fora o custo do IPTU, que é 
livremente negociável entre as par-
tes, o crescente aumento no valor 
dos condomínios sempre foi uma 
pedra no sapato do mercado de 
compra e locação”, admite o empre-
sário Ricardo Abreu, que atua há 
mais três décadas tanto na compra 
e na venda de imóveis, quanto na 

locação e na administração.
O valor dos condomínios, pu-

xado principalmente pela alta dos 
salários e da energia elétrica e que 
já era um entrave a bons negócios 
no passado, impôs-se ainda mais 
como um problema a partir da cri-
se econômica, que derrubou em até 
30% os preços dos imóveis novos.

“O resultado é que as venda 
dos imóveis diminuíram na mes-
ma proporção em que o preço dos 
condomínios cresceram”, lembra 
Abreu.

Para Renato Gomes Netto, pre-
sidente do Sindicato de Corretores 
de Imóveis no RN (Secovi), essa 
situação é mais presente em uni-

dades localizadas em prédios anti-
gos ou nos condomínios de até 10 
apartamentos, com um ou dois em-
pregados, onde a taxa condominial 
é rateada por poucos moradores.

Volta e meia, as edificações 
mais antigas, onde as contas de 
água não são individualizadas e 
pressionam o valor do condomínio, 
as obras extraordinárias e frequen-
tes não podem ser pagas pelos in-
quilinos, exceto quando se trata do 
1/3 salário dos empregados, incluí-
do nos dois últimos meses do ano. 
“Muitos proprietários preferiram 
segurar os reajustes de aluguel pa-
ra não perder o inquilino”, lembra.

Enquanto isso, o Índice Geral 
de Preços–Mercado (IGP-M), usa-
do no reajuste de contratos de alu-
guel, registrou inflação de 1,26% 
em março deste ano, taxa superior 
ao 0,88% de fevereiro. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
o IGP-M é de 2,16% no ano e de 
8,27% em 12 meses.

Valor dos condomínios impôs-se como um problema a partir da crise econômica

Valor dos condomínios pressiona aluguéis 
para baixo em Natal, apontam imobiliárias

Policiais militares e bombeiros paralisam 
as atividades a partir desta segunda-feira

Muitos proprietários abdicaram de reajustar anualmente seus aluguéis para não ter que arcar com
os custos administrativos dos imóveis; custos condominiais aumentaram 60% nos últimos três anos

Moradia

Crise

José Aldenir/AgoraRN

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, divulgou 
uma pauta de julgamentos 
para o segundo semestre que 
inclui as ações sobre descri-
minalização do porte de dro-
gas e as disputas em torno 
da tabela de frete rodoviário, 
mas deixou de fora outros 
temas, como a prisão após 
condenação em segunda ins-
tância da Justiça.

Pela agenda divulgada, o 
recurso com repercussão ge-
ral sobre a descriminalização 
do porte de drogas deverá ser 
julgado em 6 de novembro, 
enquanto as ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADI) 
sobre a tabela do frete fica-
ram para 4 de setembro.

As três ações declarató-
rias de constitucionalidade 
(ADC) sobre o cumprimento 
de pena após confirmação 
de condenação em segunda 
instância não tiveram julga-
mento marcado, mesmo após 
um pedido da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
autora de uma das ações para 
que o tema voltasse à pauta, 
feito neste mês.

Os processos sobre segun-
da instância estavam pauta-
dos para 10 de abril, mas não 
foram julgados a pedido da 
própria OAB, que solicitou a 
retirada da pauta para que 
sua diretoria recém-empossa-
da pudesse se inteirar sobre 
os processos.

Toffoli marca 
julgamento sobre 
porte de drogas

Supremo

Ministro Dias Toffoli, do Supremo

Nelson Júnior / STF

Os policiais militares e bombei-
ros iniciam nesta segunda-feira, 
17, paralisação das atividades. As 
categorias profissionais exigem 
recomposição das perdas salariais 
dos últimos cinco anos. Represen-
tantes das associações de praças 
e oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio Grande do Norte apontam 
que o déficit nos vencimentos é de 
60,48%.

Na última sexta-feira, 14, o Go-
verno do Estado propôs a criação 
de um Grupo de Trabalho para re-

estruturação de carreiras da Polí-
cia Militar visando, em um proces-
so gradual, corrigir distorções com 
relação a outras carreiras da área 
da Segurança Pública. No entanto, 
a medida não foi acatada.

Nesta segunda-feira, a partir 
das 8h, os policiais militares fa-
rão um protesto em frente à Go-
vernadoria do Estado.  Também 
vão manter serviço de “efetivo de 
guarda”, garantindo segurança dos 
batalhões.

O Governo do Estado aponta 
espere enviar até setembro uma 

proposta de reajuste salarial para 
a Polícia Militar e Bombeiros. Até 
lá, ainda de acordo com o Estado, 
serão feitos estudos sobre os impac-
tos do reajuste salarial nas contas 
públicas. 

Além disso, o governo estadual 
vai agilizar os processos de pro-
gressão de carreira de policias mi-
litares.  A próxima reunião com os 
policiais militares ficou agendada 
para a próxima sexta-feira, 21, às 
15h, na Secretaria Estadual de Ad-
ministração e Recursos Humanos 
(Searh). Policiais definiram paralisação em maio

José Aldenir/AgoraRN
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Os moradores do bairro de 
Felipe Camarão, na zona Oeste 
de Natal, reclamam que há mais 
de três meses a Unidade Básica 
de Saúde da região está sem mé-
dicos. A população relata a falta 
de especialistas como pediatra e 
ginecologista.

Maria do Socorro da Silva, de 
51 anos, conta que a área de aten-
dimento dela está sem o especia-
lista em clínica médica, mas que 
mesmo assim ela vai ao posto de 
saúde tentar ser atendida. “Faz 3 
meses que a área 15 não tem médi-
co, e estou sabendo que outras áre-
as também estão assim. A gente 
precisa do posto de saúde para se 
consultar. A pessoa agora tem que 
passar por uma triagem para ver 
se consegue ser atendida por um 
médico de outra área”, desabafou 

a paciente.
A diretora da unidade de Felipe 

Camarão I, Anailde Neto, confir-
mou que a área 15 está sem médico 
há mais de 3 meses. Sobre a área 
19, ela relatou que até a semana 
passada um médico da cooperativa 
estava atendendo, mas desistiu. 
Ela afirma que já fez a solicitação 
dos especialistas para a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e que os 
médicos de outras áreas estão dan-
do suporte. “O paciente não deixa 
de ser atendido, dependendo da de-
manda. Eles passam pela triagem 
e os médicos de outras áreas dão 
esse suporte”, afirma.

A equipe do Agora RN pro-
curou a assessoria da Secretaria 
Municipal de Saúde, mas, até a 
publicação da matéria, o órgão 
não se manifestou. Unidade Básica de Saúde de Felipe Camarão: sem pediatras e ginecologistas

Moradores de Felipe Camarão reclamam 
da falta de médicos em posto de saúde
Moradores reclamam que há mais de três meses a Unidade Básica de Saúde está sem médicos, 
como pediatras e ginecologistas; direção afirma que população será atendida em outros locais 

Atendimento

Prefeitura do Natal / Divulgação

O presidente Jair Bolso-
naro disse que vai recorrer da 
decisão que absolveu Adélio 
Bispo de Oliveira, autor do 
ataque a faca que sofreu du-
rante a campanha eleitoral, 
em Juiz de Fora (MG), em se-
tembro do ano passado. “Es-
tou tomando as providências 
jurídicas do que posso fazer 
para recorrer. Vou entrar em 
contato com o meu advoga-
do”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro vai 
recorrer da decisão 
que inocentou Adélio

Atentado

Atentado aconteceu em 2018

Raysa Leite

As chuvas que caem desde 
o início da semana passada au-
mentaram o risco de deslizamen-
tos em áreas consideradas de 
risco em Natal, especialmente na 
comunidade do Jacó, situada na 
zona Leste da capital potiguar.

A Secretaria Municipal de 
Habitação Social, Regularização 
Fundiária e Projetos Estrutu-
rantes (Seharpe) afirmou que, 
devido às chuvas intensas, tem 
monitorado frequentemente a 
comunidade do Jacó.

“A Seharpe está conduzindo a 
transferência das famílias do Ja-
có. 19 famílias já estão recebendo 
o aluguel social do município, no 
valor de um salário mínimo.  62 
casas já foram desocupadas”, in-
formou o secretário municipal de 
Habitação, Carlson Gomes.

Segundo o secretário de Ha-
bitação, 28 moradores foram 
transferidos para o Condomínio 
Village de Prata, localizado no 
Planalto, zona Oeste de Natal. 
Outros 11 habitantes foram para 

o Residencial São Pedro, situado 
na Ribeira, zona Leste da capital.

Na última quinta-feira, 13, 
após as fortes chuvas, uma re-
sidência desabou. Os destroços 
caíram sobre outro imóvel. O in-
cidente não causou feridos.

O secretário afirmou, ainda, 
que parte dos habitantes da rua 
Lins Bahia, região considerada 
de alto risco na Comunidade do 
Jacó, já foram desocupados. A 
próxima área de risco a ser eva-
cuada será o trecho da rua Lins 

Bahia até as imediações do Cen-
tro de Turismo.

De acordo com o represen-
tante da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Infraestru-
tura (Semov), Tomaz Neto, 53 
pontos de ocorrências de afunda-
mento  estão sendo monitorados 
por 5 equipes da Semov. “Nossa 
preocupação agora é monitorar 
o tempo. Também estamos fis-
calizando as áreas em risco de 
afundamento”, disse o secretário 
Tomaz Neto.

Chuvas geram risco de deslizamento no Jacó
Natal

Residência desabou na última quinta

José Aldenir / Agora RN
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Desde a edição do decreto que regulamenta a pos-
se de arma de fogo e faz cumprir o resultado do ple-
biscito realizado em 2005, a quantidade de licenças de 
armas subiu 10%, segundo a Polícia Federal. Já mortes 
violentas caíram 23% este ano, entre janeiro e abril, em 

comparação aos quatro primeiros meses de 2018, de 
acordo com dados do Núcleo de Estudos da Violência 
da Universidade de São Paulo (NEV/USP), do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Monitor da 
Violência.

Número de armas sobe 10%, e mortes caem 23%

Previdência: calendário para votação é folgado

QUEDA VERTIGINOSA
Segundo o FBSP/NEV/USP, 

foram 14.374 mortes violentas 
entre janeiro e abril, contra 
18.688 registradas no mesmo 
período de 2018.

 
GENERALIZADA

Os dados confirmam: a 

redução nas mortes foi observada 
em todos os estados. Tocantins 
teve a menor queda (2%) e Ceará, 
a maior (53%).

 
RELAÇÃO CAUSAL

Especialistas acham cedo 
para estabelecer relação causal do 
aumento do número de armas e 

a queda na violência. Mas não a 
descartam.

 
ESPECIALISTA

Segundo o especialista Aloisio 
Lira, treinamentos das PMs 
e reforços em presídios são as 
principais causas na queda de 
mortes em 2019.

BALCÃO DE NEGÓCIOS
Como nada conseguiram com 

Bolsonaro na base do “toma lá, 
dá cá”, os partidos do “centrão” 
retiraram Estados e Municípios 
da reforma da Previdência para 
forçar governadores e prefeitos a 
“convencê-los” a apoiar o projeto, 
no mais desavergonhado balcão 
de negócios.

QUE VERGONHA
O Senado vem adiando a 

decisão de garantir acesso às 
notas fiscais de despesas dos 
senadores com a rica verba 
indenizatória. A Câmara já 
disponibiliza as notas para 
consulta pública há anos.

MANDOU BEM
Paulo Guedes (Economia) 

mandou às favas a hipocrisia e 
criticou o substitutivo de Samuel 

PODER SEM PUDOR

TRAIÇÃO DE VOTANTE
O embaixador José Aparecido de 

Oliveira, testemunha de tantas lutas 
políticas – dos presidentes Jânio 
Quadros, de quem foi secretário 
particular, a Itamar Franco, em quem 
mandava – nunca teve a menor dúvida: 
“Na cabine indevassável, o homem trai!” 
O falecido presidente Tancredo Neves, 
por exemplo, detestava votações secretas 
no Congresso. Por quê? “Dá uma vontade 
de trair...”, dizia ele, com jeito moleque.

O governo tem prazo folgado para 
concluir a votação da reforma da 
Previdência na Câmara dos Deputados, 
antes do recesso parlamentar marcado 
para 17 de julho. Após a apresentação do 
relatório de Samuel Moreira (PSDB-SP) 

na comissão especial, poderá ser concedido 
pedido de vista de, no máximo, duas sessões. 
Extraordinariamente na sexta (14), o 
governo conseguiu quórum, e contabilizou 
a primeira sessão. A próxima sessão está 
prevista para esta segunda-feira (17).

VOTAÇÃO TRANQUILA
Estima-se que a votação do relatório comece 

já nesta terça (18), sem contar os destaques. São 
previstas duas sessões para a conclusão.

PRAZO REGIMENTAL
Em seguida, será publicado o parecer da 

comissão e a matéria deve cumprir interstício de 
duas sessões antes ir para a pauta do plenário.

PARA CONCLUSÃO
A reforma é votada em dois turnos. Entre um 

turno e outro, há intervalo regimental de cinco 
sessões antes da publicação final do texto.

“Cada um dos líderes 
e deputados tem 
responsabilidade maior”

Rodrigo Maia
Presidente da Câmara. E o esforço 
para aprovar a reforma da Previ-
dência

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Câmara dos Deputados / Reprodução

Moreira, por ceder ao lobby dos 
servidores-marajás da Câmara, 
que vai custar ao País mais de 
R$30 bilhões.

DÓLARES DE SOBRA
Reservas internacionais 

subiram 3,05% em 2019 e estão 
no maior nível da História. O 
“colchão” para evitar efeitos 
de crises externas subiu de 
US$374,42 bilhões em dezembro 
para US$386,16 bilhões em maio.

 
DEU CERTO

A aprovação de crédito extra de 
R$248,9 bilhões pelo placar de 450x0 
sepultou a expectativa de fracasso 
da política de Jair Bolsonaro de não 
negociar com o Congresso na base do 
“toma lá, dá cá”.

APOSTA ECONÔMICA
O ministro Paulo Guedes 

recebeu pesquisa do Instituto Jogo 
Legal sobre a legalização dos jogos 
de azar. O governo pode arrecadar 
R$20 bilhões, por ano, com a 
abertura de bingos e cassinos.

A vereadora Nina Souza pro-
move na próxima segunda, dia 
17, às 10h, Audiência Pública na 
Câmara Municipal para defender 
a reabertura do Fórum Varella 
Barca, na Zona Norte da capital.

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) desati-
vou o Fórum no final do ano pas-
sado e os serviços foram transfe-
ridos para o Complexo Judiciário 
de Potilândia. Deixaram de operar 
na Zona Norte quatro Juizados 
Especiais e três Varas Criminais.

Para a vereadora, não é con-
cebível que um morador da Zona 
Norte, a maior região do municí-
pio, precise se deslocar para a Zona 
Sul em busca de um atendimento 
jurídico básico. “Já temos apoio do 
presidente do TJRN, o desembar-
gador João Rebouças, mas preci-
samos agora mostrar aos demais 
desembargadores a importância 
dessa reabertura”, afirmou Nina.

O mandato tem realizado uma 

maciça campanha em defesa do 
equipamento jurídico, percorren-
do bairros da Zona Norte, Fórum 
Miguel Seabra, Complexo Judiciá-
rio de Potilândia e OAB, com cole-
ta de assinaturas para um abaixo 
assinado. Nina tem buscado tam-
bém o apoio dos líderes comunitá-
rios, igrejas, e de toda a sociedade 
para que se unam a causa.

Vereadora Nina Souza (PDT)

Audiência discute retomada 
do Fórum Varella Barca

Reabertura

José Aldenir / Agora RN

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 
desativou o Fórum no final do ano passado

Mais de 14 milhões de famílias 
brasileiras que recebem o Bolsa 
Família no mês de junho vão re-
ceber mensagens nos extratos de 
pagamento sobre o combate ao 
trabalho infantil. 

A ideia da iniciativa é alertar 
que as crianças não devem traba-
lhar e mostrar que viver a uma 
infância sadia é fundamental para 
o desenvolvimento e trajetória da 
criança, segundo informações do 
Ministério da Cidadania. 

O governo federal pagou  mais 
de R$ 2,6 bilhões nos pagamentos 
do benefício federal que começa-
ram a ser transferidos na última 
sexta-feira, 14.

A média de repasse é de 186 
reais e 73 centavos por família.  
As famílias beneficiadas com o 
recurso também vão receber co-
municados para atualizarem suas 
informações, devido ao processo de 
revisão cadastral deste ano. 

 O secretário especial do De-
senvolvimento Social do Ministé-
rio da Cidadania, Lelo Coimbra, 
disse que o repasse ajuda as fa-
mílias a criar condições para que 
saiam da pobreza. 

Dentre as cinco regiões do pa-
ís, o Nordeste é a que concentra a 
maior quantidade de famílias be-
neficiadas pelo programa, seguido 
do Sudeste e do Norte.

Ideia é mostrar a importância da infância para o desenvolvimento social

Bolsa Família terá alerta sobre
os perigos do trabalho infantil

Pagamento

Reprodução /Agência Brasil
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 17 de junho a 20 de junho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a 
quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos 
retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos 
em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas 
poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

Coxão mole 
bovino
Peça, a partir de

Linguiça de frango 
congelada Seara
Pacote c/ 5kg Hambúrguer 

misto Tony
Embalagem 
c/ 36 unidades 
c/ 56g

Farinha de trigo 
especial para 
pastel ou pizza 
Sarandi            
Pacote c/ 5kg

Mistura 
para bolo 
Pré-mescla 
Bunge           
Diversos 
sabores, 
pacote c/ 5kg 
A partir de

Arroz longo 
oriental 
T1 Momiji           
Pacote c/ 5kg

20,19
KG

R$

49,90
PCT.

R$ 15,89
EMB.

R$

10,89
KG

R$

36,90
PCT.

R$11,89
KG

R$

13,89
PCT.

R$ 24,90
PCT.

R$ 39,90
PCT.

R$

16,99
PCT.

R$

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de

Farinha de 
trigo especial 
Sarandi
Pacote 
c/ 25kg

20,59
KG

R$ 55,90
PCT.

R$7,69
KG

R$

7,89
BDJ.

R$

Peito de frango 
congelado
A partir de

Coxa com 
sobrecoxa de 
frango Mauricéia
Bandeja c/ 1kg

25kg

Bisteca 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Salsicha hot dog 
congelada Perdigão
Pacote c/ 5kg

Apresuntado Peperi  
Peça

0,96
GARRAFA

R$

5,39
GARRAFA

R$9,55
GARRAFA

R$

3,89
UNID.

R$

Água com gás 
Indaiá
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 500ml

Energético 
Tsunami
Garrafa c/ 1L

Canjiquinha 
São Braz
Unidade c/ 400g

Papel A4 Aro
Pacote c/ 500 folhas

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

Cerveja Skol 
Puro Malte 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

5,49
GARRAFA

R$ 2,05
LATA

R$ 6,99
GARRAFA

R$

Cerveja 
Eisenbahn Pilsen
Garrafa c/ 600ml

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Suco de uva 
integral Alliança
Garrafa c/ 1,5L

Vinho tinto suave 
Catafesta
Garrafa c/ 750ml

Vinho tinto suave 
Pérgola     
Garrafa c/ 2L

34,90
GARRAFA

R$

10,69
GARRAFA

R$

22,90
PCT.

R$

14,89
UNID.

R$

11,89
PCT.

R$

Farofa de 
mandioca 
pronta Yoki
Pacote c/ 500g 4,39

PCT.

R$ Feijão carioca 
T1 Turquesa
Pacote c/ 1kg

Molho de 
tomate Primor
Unidade c/ 340g

Café em 
grãos Aro
Pacote 
c/ 1kg

5,49
PCT.

R$

0,99
UNID.

R$ 2,59
PCT.

R$

Biscoito cream 
cracker Estrela
Pacote c/ 400g

3,39
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 395g

6,99
UNID.

R$

Batata 
palha 
Scrusch
Pacote 
c/ 500g

Lâmpada 
LED Galaxy
7W E-27

Leite de coco 
Sococo
Unidade c/ 1L

Detergente 
líquido Tróia
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 5L

3,79
UNID.

R$

Copo de água 
Paulista Nadir
Unidade p/ 250ml

Água sanitária 
Dragão
Unidade c/ 5L

5,99
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$ 19,90
UNID.

R$

Detergente 
em pó 
Invicto 
Unidade 
c/ 5kg

Pneu Direction Touring
175/70 R14 88T

289,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

9,98

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

7,38

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR
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R$

Peito de frango 
congelado
A partir de

Coxa com 
sobrecoxa de 
frango Mauricéia
Bandeja c/ 1kg

25kg

Bisteca 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Salsicha hot dog 
congelada Perdigão
Pacote c/ 5kg

Apresuntado Peperi  
Peça

0,96
GARRAFA

R$

5,39
GARRAFA

R$9,55
GARRAFA

R$

3,89
UNID.

R$

Água com gás 
Indaiá
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 500ml

Energético 
Tsunami
Garrafa c/ 1L

Canjiquinha 
São Braz
Unidade c/ 400g

Papel A4 Aro
Pacote c/ 500 folhas

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

Cerveja Skol 
Puro Malte 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

5,49
GARRAFA

R$ 2,05
LATA

R$ 6,99
GARRAFA

R$

Cerveja 
Eisenbahn Pilsen
Garrafa c/ 600ml

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Suco de uva 
integral Alliança
Garrafa c/ 1,5L

Vinho tinto suave 
Catafesta
Garrafa c/ 750ml

Vinho tinto suave 
Pérgola     
Garrafa c/ 2L

34,90
GARRAFA

R$

10,69
GARRAFA

R$

22,90
PCT.

R$

14,89
UNID.

R$

11,89
PCT.

R$

Farofa de 
mandioca 
pronta Yoki
Pacote c/ 500g 4,39

PCT.

R$ Feijão carioca 
T1 Turquesa
Pacote c/ 1kg

Molho de 
tomate Primor
Unidade c/ 340g

Café em 
grãos Aro
Pacote 
c/ 1kg

5,49
PCT.

R$

0,99
UNID.

R$ 2,59
PCT.

R$

Biscoito cream 
cracker Estrela
Pacote c/ 400g

3,39
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 395g

6,99
UNID.

R$

Batata 
palha 
Scrusch
Pacote 
c/ 500g

Lâmpada 
LED Galaxy
7W E-27

Leite de coco 
Sococo
Unidade c/ 1L

Detergente 
líquido Tróia
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 5L

3,79
UNID.

R$

Copo de água 
Paulista Nadir
Unidade p/ 250ml

Água sanitária 
Dragão
Unidade c/ 5L

5,99
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$ 19,90
UNID.

R$

Detergente 
em pó 
Invicto 
Unidade 
c/ 5kg

Pneu Direction Touring
175/70 R14 88T

289,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

9,98

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

7,38

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR



Ailton

Dezesseis brasileiros em cada 
mil são doadores de sangue, o que 
representa 1,6% do total da popu-
lação. A estimativa é de que 66% 
dessas doações sejam espontâneas, 
ou seja, de pessoas que buscam os 
centros de doação voluntariamen-
te. A média de doações no país está 
dentro da meta da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que pre-
coniza que entre 1% e 3% dos habi-
tantes de um país sejam doadores 
de sangue.

Segundo o Ministério da Saú-
de, nos últimos anos, as taxas de 
doação ficaram estáveis, o que 
demonstra que há uma conscienti-
zação da população. No entanto, o 
ministério reforça que é necessário 
fortalecer as ações que estimulam 
a doação voluntária para manuten-
ção dos estoques no país.

Para o ministro da Saúde inte-
rino, João Gabbardo, em especial 
no inverno e feriados prologados, 
períodos em que se tem uma bai-
xa de estoque de sangue, é preciso 
ampliar as ações para levar o pú-
blico aos hemocentros “Nesses mo-

mentos, as pessoas mudam suas 
rotinas, viajam ou aproveitam pa-
ra descansar. Então é importante 
fazer a doação de sangue antes de 
viajar ou de curtir o feriado”, diz o 
ministro interino.

Segundo o último balanço do 
Ministério da Saúde, foram co-
letadas 3,4 milhões de bolsas de 
sangue e realizadas 2,8 milhões 
de transfusões. 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que estuda uma alternativa 
para manter a gratuidade de ba-
gagem em voos domésticos, mas 
abrindo uma exceção de cobrança 
apenas para as companhias aé-
reas de baixo custo, as chamadas 
low cost. 

A volta da franquia de baga-
gem foi aprovada no mês passado 
pelo Congresso Nacional, na aná-
lise da Medida Provisória (MP) 
863/2018, que permite 100% de 
participação de capital estrangei-
ro em empresas aéreas que atu-
am no Brasil. Com isso, deixa de 
existir o limite de 20% de capital 
estrangeiro nas aéreas nacionais. 

Bolsonaro disse que pode san-
cionar o texto na íntegra e enviar 
uma nova MP só para estabelecer 
regras diferenciadas para as em-
presas as low cost. 

"Sanciona [o texto] e depois en-
via uma MP para a criação de um 
exceção para as low cost", reforçou 
o presindente.

O presidente não soube de-
talhar como essa distinção entre 
companhias aéreas de baixo custo 
e convencionais seria feita, mas 

ressaltou que o tema está em estu-
do no governo. 

Bolsonaro deixou claro, no 
entanto, que ainda não descartou 
vetar a franquia gratuita. "Poli-
ticamente é bom sancionar, mas 
temos que pensar na economia", 
disse.

O texto do projeto de lei de 
conversão das aéreas precisa ser 
sancionado pelo presidente até es-
ta segunda-feira, 17, para entrar 
em vigor.
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O jornalismo não está acabando. Ele está, na verda-
de, passando por uma formidável transformação para 
melhor. A prova disse é o site The Intercept, cujo diretor 
de redação, Glenn Greenwald, ganhou o Prêmio Pulitzer 
de Jornalismo, maior honraria do jornalismo americano. 

Quem previu, portanto, que a figura do jornalista é 
um espécie em extinção, errou, e errou feio. “O jornalis-
mo não está acabando. Ele está, na verdade, passando 
por uma formidável transformação – para melhor”, es-
creveu em 2013 Paulo Nogueira, um dos fundadores 
do portal Diário do Centro do Mundo. Segue abaixo:

Caro jovem interessado em jornalismo:
Você deve ter ouvido vaticínios terríveis sobre o 

futuro do jornalismo. E isso pode estar fazendo você 
desistir de ser jornalista. Pois eu digo. Pense duas vezes.

O jornalismo não está acabando. Ele está, na verda-
de, passando por uma formidável transformação – para 
melhor.

O que vai chegando ao fim é a era do jornalismo 
em que o jornalista é um mero apêndice para os donos 
das corporações.Alguns chamam isso de jornalismo 
corporativo.

Nele, o jornalismo é pago para defender as ideias 
dos donos e não para ajudar o mundo a se tornar me-
lhor. Você pode ganhar um salário bom, mas a frus-
tração é enorme. Você rapidamente aprende que os 
interesses dos donos são prioritários.

Na era da internet, com a democratização da in-
formação, o caráter nocivo das grandes empresas de 
jornalismo ficou estampado. Não apenas no Brasil, mas 
em todo o mundo. Os grandes jornais americanos, por 
exemplo, deram apoio a Bush na criminosa invasão do 
Iraque.

Na Inglaterra, a sociedade se deu conta de que os 
jornais faziam barbaridades não para defender o in-
teresse público, mas para vender mais e ampliar seus 
lucros. Os ingleses acordaram depois que veio à luz a 
informação de que um tabloide de Murdoch invadira a 
caixa postal de uma garota sequestrada – e assassinada 
— em busca de furos.

A internet, ao atropelar a mídia tradicional, está 

destruindo este tipo de jornalismo, e não o jornalismo 
em si. É um jornalismo em que, para fazer carreira, você 
tem que ser papista e obedecer cegamente ao papa, 
o dono.

Papista, para que você saiba, foi uma expressão 
usada por um jornalista chamado Evandro para ser con-
tratado como diretor do Globo por Roberto Marinho.

“Sou papista”, avisou ele. Deu certo.
Vai surgir um jornalismo muito mais próximo dos 

sonhos dos jovens que sonham mudar o mundo. O 
crescimento das empresas de jornalismo, nas últimas 
décadas, tornou-as maiores – e piores.  Razões eco-
nômicas e financeiras se impuseram sobre as razões 
editoriais.

É isso que muda agora.
O jornalismo digital é mais puro. Não o feito pe-

las empresas tradicionais, que carregam para ele seus 
vícios.

Mas o que nasce na própria internet. Os jornalistas, 
na mídia digital, retomam a voz que tiveram um dia e 
que foram perdendo à medida que os negócios passa-
ram a ser prioritários para as companhias jornalísticas.

E a remuneração, e a carreira?
A internet vai encontrando novos caminhos para 

isso, longe das corporações que se desintegram. Um 
deles é o crowdfunding, em que uma comunidade ban-
ca um site ou um jornalista por entender que é bom 
que o conteúdo produzido é relevante.

Um dos melhores jornalistas do mundo nestes dias 
– o americano Glenn Greenwald, que aliás milita na in-
ternet – faz crowdfunding.

É um caso entre vários.
No jornalismo digital, o jornalista vai poder fazer di-

ferença. Não vai ter que escrever o que o papa quer. A 
velha carreira vai chegando ao fim. Mas ela foi ficando 
cada vez pior, e é difícil lamentar seu término inglório.

É frustrante o papel de papista a não ser que você 
seja um cínico interessado apenas em acumular moe-
das e se agarrar a um prestígio precário.

A nova era devolve o jornalista ao papel de prota-
gonista. Por isso, deve ser saudada entusiasmadamente.

A ressureição do jornalismo 
ailtonmedeiros1@hotmail.com

Medeiros

Bolsonaro estuda alternativa
para companhias de baixo custo

Bagagens

Presidente Jair Bolsonaro

Doações de sangue caem no inverno

Marcos Corrêa/PR

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Ministério da Saúde reforça 
necessidade da doação de 
sangue durante o inverno

Saúde

Ministério da Saúde aponta que apenas 1,6% da 
população doa sangue regularmente no Brasil

VAZA JATO 1
Lendo o novo lote de mensa-

gens divulgado pelo The Intercept 
sexta-feira à noite, me deparei 
com essa pérola: Deltan Dallagnol 
propondo intimação com base em 
notícia falsa. Pior: Moro concor-
dou. 

VAZA JATO 2
As barbaridades não param 

por aí. Aposentado recentemente, 
aos 55 anos, ou seja, no auge 
intelectual e físico, o procurador 
Carlos Fernando dos Santos Lima 
usou suas páginas nas redes so-
ciais para atacar o The Intercept 
após divulgação de conversas em 
que recebe ordem do então juiz, 
Sergio Moro, criticando o depoi-
mento dado pelo ex-presidente 
Lula. Na mensagem vazada, o 
site mostra que foi Santos quem 
sugeriu a Moro fazer uma nota 
usando a morte de Marisa Letícia 
para atacar Lula. 

RIP
Os jornalistas Clovis Rossi 

e Allan Darlyson, o ator Arruda 

Sales, o cineasta Franco Zeffirelli 
e o designer Óscar Ramos.

O fim de semana foi de 
enormes perdas para o jornalismo, 
teatro, o cinema e artes gráficas. 
Aqui e alhures.

GENERAL
As revelações do site The In-

tercept mostrando os malfeitos do 
ministro da Justiça Sérgio Moro, 
e do procurador federal Deltan 
Dallagnol na Lava Jato, estão 
deixando alguns generais com os 
nervos à beira de um ataque de 
nervos. 

O general Augusto Heleno 
reagiu com fúria à declaração do 
ex-presidente Lula, que em entre-
vista à TVT, suspeitou da facada 
recebida por Bolsonaro durante a 
campanha em 2018.

Durante uma entrevista com 
jornalistas, Heleno deu socos na 
mesa, chamou Lula de "canalha" 
e  sugeriu prisão perpétua para o 
ex-presidente.

Quem é Augusto Heleno? 
É aquele que foi afastado da 

missão ao Haiti a pedido da ONU, 

acusado de cometer genocídio no 
país. 

Há outro rolo envolvendo o 
general. Em 2013, ele foi conde-
nado pelo Tribunal de Contas 
da União, o TCU, por autorizar 
convênios ilegais que custaram R$ 
22 milhões ao governo – e favore-
ceram militares.

PAULO GUEDES 
VS ROGÉRIO MARINHO 

Rogério Marinho em rota de 
colisão com seu chefe, o ministro 
Paulo Guedes, da Economia. 

Enquanto Guedes detestou a 
proposta de reforma previdenciá-
ria apresentada na Câmara pelo 
relator deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), o secretário especial 
de Previdência e Trabalho elogiou.     
Para Guedes, os cortes sugeridos 
pelo relator foram mais profundos 
do que ele imaginava. 

Apesar das alterações feitas no 
texto original, Marinho reconhe-
ceu que a ecomomia de R$ 913 
bilhões em dez anos será suficien-
te para produzir a "reestruturação 
e o equilíbrio fiscal no Brasil."
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Gaby Amarantos nunca aban-
donou as raízes do Pará. A can-
tora acaba de lançar dois clipes 

simultaneamente e posou com o 
marido, o inglês Gareth Jones, nos 
bastidores. No clique, Gaby apare-

ce seminua, com o corpo pintado, 
coberto apenas por folhas.

Os clipes "Cachaça de jambu" 

e "Ilha de Marajó", lançados na úl-
tima quinta-feira, foram dirigidos 
por Gareth. 

Gaby Amarantos aparece seminua, coberta
apenas por folhas, ao lado do marido inglês
Cantora lançou os vídeos de "Cachaça de jambu" e "Ilha de Marajó", que foram dirigidos pelo marido 

Clipe

Gaby e o marido Garth Jones

Reprodução / Instagram
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do site BuzzFeed News 
Brasil: "Documentos 
mostram que atos da 
Lava Jato coincidiram 
com orientações de Moro 
no Telegram"; 
...do Blog do Noblat: 
"Após trapalhada no 
partido de Bolsonaro, 
oposição formaliza 
convite para Glenn 
Greenwald ser ouvido na 
Câmara"; 
...da revista britânica 
The Economist: "A 
ampla investigação 
anticorrupção conhecida 
como Lava Jato pode ter 
sofrido um golpe fatal. 
[...]  Moro é um herói 
para muitos brasileiros. 
Mas sua posição agora 
parece indefensável".

>> GIRO PELO TWITTER...

Divulgação

 João Neto

Reprodução

Instagram

n Natal 100% saneada em três 
anos. Parece sonho? Mas deve-
rá se tornar realidade, segundo 
Maria Geny Formiga de Farias, 
presidente da ABES (Associa-
ção de Engenharia Sanitária e 
Ambiental) no RN e presidente 
do 30° Congresso Brasileiro 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, que acontece desde 
sábado, 15, e segue até o pró-
ximo dia 19 (quarta) no Centro 
de Convenções de Natal. 
 
n De acordo com Geny, em 
entrevista ao Agora News, na 
97FM, na última sexta-feira, 
já há recursos alocados para 
cumprir este objetivo, a come-
çar pela Zona Norte de Natal, 
região menos saneada da 
capital potiguar.  
 
n Inclusive, o Congresso con-
tará com palestra da governa-
dora Fátima Bezerra sobre "A 
Importância do Saneamento", 
e mostrará aos participantes a 
mais atual tecnologia a respeito 
do assunto. 
 
n Em tempos de discussões no 
Congresso sobre o Marco Regu-
latório do Saneamento Básico, 
a importância do 30° Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sani-
tária e Ambiental é tanta que 
deverão prestigiar o evento os 
ministros Gustavo Canuto, do 
Desenvolvimento Regional, e – 
Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

Destaques
 da coluna

A atriz Is
is Valverde é a 

estrela da nova campanha da Cia.

Marítima Beachwear, que lançou 

a nova coleção "Trópicos". "Posso 

dizer que eu estou completamente 

apaixonada por esta campanha", 

comentou ela em seu Instagram

Candidato à vaga aberta de desem-
bargador no Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região, o advogado 
Marcelo Barros recebendo o apoio do 

professor Benício de Sá

EQUIPE
Nos cinco primeiros meses 

do ano de 2019, o Grupo de 
Apoio às Metas 2, 4 e 6 do 
Conselho Nacional de Justiça 
proferiu 1.730 sentenças. 
Atualmente, oito magistrados 
estão atuando na iniciativa do 
Tribunal de Justiça do RN con-
tribuindo para o cumprimento 
das Metas pela Justiça Estadual 
potiguar. A produtividade regis-
trada entre 16 de janeiro e 31 
de maio já superou a produção 
do próprio grupo entre fevereiro 
e novembro do ano passado, 
quando haviam sido proferidas 
1.303 sentenças. “Estamos 
extremamente contentes em 
poder colaborar com o alcance 
das metas do CNJ por parte do 
nosso Tribunal", afirmou o co-
ordenador do Grupo, juiz Bruno 
Montenegro.

EM PAUTA
A “Interiorização do 
Turismo Religioso no 
Rio Grande do Norte” 
será discutida durante 
audiência pública na 
Assembleia Legislativa 
do RN, no próximo dia 25 
de junho, com a partici-
pação de representantes 
do 'trade' turístico poti-
guar, além de prefeitos e 
secretários de turismo de 
municípios vocacionados 
com potencialidade no 
turismo religioso. 
Para o deputado proposi-
tor da iniciativa, depu-
tado estadual Tomba 
Farias (PSDB), o turismo 
religioso é um segmento 
que deve receber espe-
cial atenção dos órgãos 
governamentais.

Liege Barbalho,
Rilk Barth e Andrezza 
Saraiva em festejos 
juninos

Em clima junino, gover-
nadora Fátima Bezerra, 
prefeita de Mossoró 
Rosalba Ciarlini e sena-
dor Jean-Paul Prates no 
"Pingo da Mei Dia"

CASACOR
As obras para a edição 

2019 da CasaCor Rio Gran-
de do Norte já começaram e 
com um time de arquitetos 
que dão o que falar. Com 
o conceito Planeta Casa, o 
tema é baseado na tendên-
cia de cada casa se tornar 
um universo particular do 
indivíduo. E isso poderá ser 
sentido desde o primeiro 
passo, com o ambiente 
Fachada, que será assina-
do pela arquiteta Gladys 
Fernandes e, o Lounge 
de Recepção, por Lorena 
Azevedo. A Mostra acontece 
de 04 de setembro a 20 de 
outubro, no Aeroclube.
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Gaby Amarantos nunca aban-
donou as raízes do Pará. A can-
tora acaba de lançar dois clipes 

simultaneamente e posou com o 
marido, o inglês Gareth Jones, nos 
bastidores. No clique, Gaby apare-

ce seminua, com o corpo pintado, 
coberto apenas por folhas.

Os clipes "Cachaça de jambu" 

e "Ilha de Marajó", lançados na úl-
tima quinta-feira, foram dirigidos 
por Gareth. 

Gaby Amarantos aparece seminua, coberta
apenas por folhas, ao lado do marido inglês
Cantora lançou os vídeos de "Cachaça de jambu" e "Ilha de Marajó", que foram dirigidos pelo marido 

Clipe

Gaby e o marido Garth Jones

Reprodução / Instagram
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RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Alto Posto Passa e Fica EIRELI, CNPJ 35.649.219/0010-91, torna público que ira reque-
rer do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 
GRANDE DO NORTE – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para Comércio vare-
jista de Combustível líquidos em favor do empreendimento, Alto Posto Passa e Fica EIRELI, 
Localizado na BR RN 304, 1015, Distrito Industrial, Macaíba, RN CEP: 59.280-000.

Angelo Jose Medeiros de Macedo
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Prévia para a atividade de geração de energia elétrica de matriz 
eólica referente à Usina Eólio-Elétrica Angicos – UEE Angicos IV, localizada na zona rural do 
município de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ANTONIO ALI GANEM-ME, CNPJ 25.851.486/0001-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte -Idema 
a renovação da licença de operação, para a Extração Mineral, localizada na fazenda Riacho 
Fechado ,3- Bom Destino - zona Rural Município de Lajes Pontadas- RN. CEP 59235-000

ANTONIO ALI GANEM
Proprietario

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPJ 27.184.936/0001-76, torna-se 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para a extração de 
calcário, localizada na Av. João Pereira dos Santos Filho, 3003 – Itapetinga – Mossoró/RN.

João Marques Neto
Gerente Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

G&E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 01.104.740/0003-00, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Transporte 
de Cargas Perigosas, localizada no Ativo de Produção de Mossoró (ATP-MO), Campo de Produ-
ção Canto do Amaro (CAM).

G&E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
Requerente

LUDOVICUS – INSTITUTO CÂMARA CASCUDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados nos termos da Legislação Vigente e dos Estatutos Sociais 
desta Entidade, todos os sócios e associados da referida Instituição, CNPJ No. 09.217.106/0001-
16, localizada na Av. Câmara Cascudo, 377, Cidade Alta, Natal/RN, para participarem da Assem-
bleia Geral Ordinária, que será realizada, em primeira convocação, no dia 27 de junho de 2019, às 
15:00h, na sede retro citada. Não havendo número legal em primeira convocação, será realizada 
Assembleia em segunda convocação, meia hora após, no mesmo local, objetivando discutir a 
seguinte ordem do dia: eleição dos membros da nova Diretoria e cronograma de atividades do 
presente exercício.

Natal/RN, 17 de junho de 2019.

Camilla Cascudo Barreto Maurício – Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE NATAL
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO

Ao comprimento disposto na legislação vigente, será realizada eleição no dia 18 de setembro do 
corrente ano, na Sede deste sindicato, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados 
Representantes e respectivos Suplentes, devendo o registro de Chapas ser apresentado a Se-
cretária no horário de 08:00 às 16:00 horas, no período de 30 (dias) a contar da publicação deste 
Aviso. O Edital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na sede deste sindicato.

Natal, 14  de junho de 2019

LENILTON FONSECA CALDAS - Presidente

Florinda Meza concedeu 
entrevista ao programa Hoy, 
da emissora mexicana Tele-
visa, e contou detalhes sobre 
a participação dela, como 
"Dona Florinda", no seriado 
humorístico "Chaves". A atriz 
foi questionada sobre a convi-
vência nos bastidores entre os 
atores do humorístico. Em um 
primeiro momento, Florinda 
revelou não ter proximidade 
com o ator Ramón Valdés, 
mais conhecido como "Seu 
Madruga". “Não tive amizade 
com Ramón, pois era muito 
difícil ter amizade com ele. 
Extraordinário, lindo, diver-
tido, mas, fora do programa, 
era muito difícil vê-lo, porque 
ele tinha o grupo de amigos 
dele”, argumentou.

Atualmente,Florinda está 
com 70 anos e tem dado con-
tinuidade à carreira artística.  
Ela lançou este mês o filme 
"Dulce Família". 

Florinda Meza 
conta por que 
nunca foi amiga 
de "Seu Madruga"

Revelação

Isis Valverde comentou 
sobre o caso do menino Rhuan 
Maycon, morto pela própria 
mãe e sua companheira, em 
Brasília. O crime chocou o 
país nos últimos dias e a atriz 
usou seu perfil do Instagram 
para tratar do assunto. 

“Me feriu a alma ler e es-
cutar aqueles dois monstros 
falando sobre como massa-
craram esta criança com a 
maior frieza do mundo! Eu, 
sendo mãe, não consigo rea-
lizar como alguém conseguiu 
cometer algo tão obscuro co-
mo este assassinato”, escre-
veu Isis Valverde.

Isis Valverde 
comenta caso do 
assassinato de 
Rhuan Maycon

Redes Sociais

Atriz Isis Valverde

Reprodução / Instagram

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00027/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para Contratar Empre-
sa que preste o Serviço de Apresentação de Personagens Infantis (Pocket Show) para atender 
a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documen-
tação e a proposta será no dia 03/07/2019 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 02/07/2019, 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 licitacao.b029@sestse-
nat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00028/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de Ma-
terial para Decoração (Malha e Balões) para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, 
cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 04/07/2019 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 03/07/2019, 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 licitacao.b029@sestse-
nat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00029/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de CA-
FETEIRA, para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 05/07/2019 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 licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

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

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MUDAS 
DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE 
MACAÍBA/RN.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
AVISO DE SESSÃO DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que a 
sessão do processo em comento foi deserta. Ficando reabertos os prazos da licitação. A sessão 
pública dar-se-á no dia 02/07/2019 às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através do site: http://macaiba.rn.gov.br/licitacoes ou na sede do Exe-
cutivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/
RN, 14/06/2019. Pregoeiro/PMM. 

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 046/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E EVENTUAL DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A sessão pública dar-se-á no dia 02/07/2019 às 08h30min, na 
sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 14/06/2019. Pregoeiro/PMM.

EXTRATO DE CONTRATO N° 117/2019

(Tomada de Preços nº 007/2019), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2019. CONTRATANTE: 
Município de Afonso Bezerra/RN. CONTRATADA: NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº. 
24.581.449/0001-59. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA E ESPECIALIZADA 
PARA SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, QUE IRÁ SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL BATISTA MONTENEGRO, NA SEDE DO 
MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. VALOR GLOBAL: R$ 346.751,05 (trezentos e quarenta e seis 
mil, setecentos e cinquenta e um real e cinco centavos). DOS PRAZOS: terá o prazo de execução de 
a c o r d o  o  c o n t r a t o .  V I G Ê N C I A :  3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 ,  D O TA Ç Ã O  O R Ç A M E N TA R I A : 
02.007.12.361.0007.1.108.4490.51. FONTE DE RECURSO: oriundos e consignados OGM, Orçamento 
Geral do Município, para o exercício de 2019. Assinaturas em 03/05/2019. Pela Contratante: Francisco 
das Chagas Félix Bertuleza, Prefeito Municipal, Pela Contratada: Leonardo Henrique Souza Bezerra, 
CPF: 03003971433.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
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Agende já sua aula!

@espacoanga

(84) 99103-6988

Exercício físico adequado a todos.

OFERECEMOS AULAS 
PERSONALIZADAS 

DE PILATES E TREINAMENTO 
FUNCIONAL PARA:

emagrecimento
grupos especiais
dores crônicas

alterações posturais
gestantes

IDOSOS
e mais...

Nós do Espaço Angá 
acreditamos que 

a boa saúde tem como base a 
felicidade

 de estar bem consigo.

RUA DUARTE PEREIRA, Nº 1696, CAPIM MACIO, NATAL.

TREINAMENTO, REABILITAÇÃO E SAÚDE

A modelo Najila Trindade tem 
um novo advogado na acusação 
de estupro contra Neymar. Cosme 
Araújo Santos, criminalista da 
Bahia, assumiu o caso oficialmente 
nesta sexta-feira após receber pro-
curação assinada pela modelo. Ele 
é amigo do pai de Najila, que mora 
na Bahia. 

Cosme está tentando adiar dois 
julgamentos dos quais vai partici-
par para marcar sua viagem a São 
Paulo, o que deve acontecer nesta 
semana. Ele afirma que ainda não 
teve acesso ao inquérito e que tam-
bém não viu o vídeo de sete minu-
tos que teria imagens do segundo 
encontro entre Neymar e Najila. 
"Eu não poderia ver porque estou 
entrando no caso agora. Ontem, 
ela assinou a procuração. Não tive 

acesso a nenhum inquérito. Posso 
adiantar que existem fortes indí-
cios de que alguém ganhou dinhei-
ro usando o nome dela", afirmou. 

O defensor avalia que Neymar 
se complicou ainda mais após o 
depoimento concedido na quinta-
-feira,13. 

"Na minha opinião, ele se com-
plicou ainda mais ao confessar que 
bateu a pedido dela. Por que é te-
mos de acreditar na palavra dele 
contra a palavra de uma pessoa 
que foi lapeada na pancada? Por 
que a palavra dela tem menos 
valor do que a dele? Por que ele é 
famoso e tem dinheiro? Por que ele 
pega duas aeronaves, um jatinho 
e um helicóptero, parecendo um 
popstar, um papa?", questionou o 
advogado. Neymar prestou depoimento à Policia Civil na última quinta-feira, 13, em São Paulo

Neymar se complicou ainda mais após 
depoimento dele, diz advogado de Najila
Advogado Cosme Araújo diz que o jogador assumiu a agressão e acha que a palavra dos dois deve 
ter o mesmo peso;  novo defensor é amigo do pai de Najila Trindade, que reside no estado da Bahia

Tese

Foto: Maurício / Fotoarena

O Corinthians anunciou 
nesta sexta-feira a renovação 
de contrato do centroavante 
Gustavo até o fim de 2022. 
O antigo vínculo do jogador 
tinha validade até o fim de 
2020. “Graças a Deus estou 
ampliando meu vínculo com 
o Corinthians. É o lugar que 
queria estar e estou vivendo 
um momento maravilhoso 
aqui. Espero continuar aqui 
conquistando títulos”, afir-
mou o centroavante. Gustavo 
é o artilheiro da equipe nesta 
temporada, com dez gols.

Corinthians renova 
com Gustavo até o 
fim de 2022

Goleador

Gustavo assina renovação

Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

O diretor de relações institucio-
nais do São Paulo, Diego Lugano, 
avaliou que a pausa do Brasileirão 
para a disputa da Copa América 
chega em um bom momento para o 
clube tricolor. O último compromis-
so do primeiro semestre foi o em-
pate por 1 a 1 com o Atlético-MG, 
na noite de quinta-feira. "A parada 
para a Copa América chega em 
bom momento. Muita autocrítica, 
trabalho e rebeldia para melhorar 
em nosso retorno", escreveu Luga-

no em seu perfil no Twitter.
Lugano também voltou a criti-

car o VAR. O Atlético-MG abriu o 
placar em um gol polêmico, aos 43 
minutos do primeiro tempo. Após 
cobrança de escanteio, Igor Rabello 
tocou de cabeça, Toró furou ao ten-
tar afastar, e a bola sobrou para 
Alerrandro, que mandou para o 
fundo da rede. O atacante atletica-
no estava adiantado e foi marcado 
impedimento, mas o árbitro Lean-
dro Vuaden validou o gol.

Leonardo está de volta ao Paris 
Saint-Germain. Nesta sexta-feira, 
a direção do clube francês anunciou 
a contratação do brasileiro para o 
cargo de diretor de futebol, mesma 
função exercida por ele entre 2011 
e 2013. O ex-lateral-esquerdo, hoje 
com 49 anos, assume o cargo que 
era do português Antero Henrique 
desde junho de 2017- um mês de-
pois, ele participou das negociações 
para a contratação de Neymar jun-

to ao Barcelona por R$ 821 milhões 
na época. "Estou muito animado 
para ver o Paris Saint-Germain 
novamente. Este clube contou tan-
to na minha carreira no futebol e 
na minha vida simplesmente. Eu 
realmente experimentou grandes 
emoções aqui como um jogador 
na década de 1990 e mais recen-
temente como diretor esportivo ao 
lado de nosso presidente, Nasser 
Al-Khelaifi", disse.

Lugano: "Muita autocrítica e trabalho" 

Leonardo jogou pelo PSG nos anos 1990

Lugano diz que parada chega em bom 
momento para o time do São Paulo

PSG anuncia o retorno do brasileiro 
Leonardo como novo diretor de futebol 

Recuperação

Reforço

Rubens Chiri / São Paulo FC

Marco Bertorello / AFP


