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Iphan fixa novos critérios para
construções perto do Forte
De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União,
edificações não podem impedir visualização da área protegida.
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TCE e Defensoria Pública
pedem aumento salarial
Membros dos dois órgãos enviaram projeto para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte alegando
paridade com Poder Judiciário, que teve reajuste recentemente autorizado. Salários podem chegar a R$ 35 mil.
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Último reajuste ocorreu em 2018

Deputado federal Girão Monteiro
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STTU começa
estudos para
aumentar tarifa
Município solicitou às empresas do
sistema público de transporte, que
querem subir passagens para R$
3,90, planilhas de custos.

Infraestrutura das escolas tem problemas; quadras apresentam riscos aos alunos

Aulas começam com escolas
em obras e falta de professor
Secretária municipal de Educação explicou que unidades
do município já estão recebendo obras de melhorias.

General Girão quer
impeachment de
quatro ministros
Membros do Supremo Tribunal
Federal votaram para enquadrar a
homofobia na lei que define o crime
de racismo no Brasil.
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O

Cancão

Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e
a Polícia Militar deflagraram nesta quinta-feira, 28, a
operação Cancão, com o objetivo de combater uma facção
criminosa que age dentro e fora de unidades prisionais potiguares.
Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de
busca e apreensão em 15 municípios. As investigações apontam
que a principal atuação do grupo é a aquisição, transporte,
armazenamento e distribuição de drogas ilícitas na região do Seridó.
Além disso, a facção também seria responsável por homicídios,
roubos, furtos e lavagem de dinheiro.
>> Negociação. O presidente
Jair Bolsonaro disse que aceita
negociar alguns pontos da
proposta e está disposto a baixar a
idade mínima para aposentadoria
de mulheres de 62 anos para 60
anos.

>> Concurso. O plenário da
Câmara Municipal de Parnamirim
aprovou por unanimidade,
em 1º turno, o projeto de lei
complementar que dispõe sobre
a criação de 44 cargos efetivos
a serem preenchidas mediante
realização de concurso público da
Casa. O concurso deve ser lançado
ainda no 1º semestre.

>> BPC. Bolsonaro também
disse que pode fazer concessões
no Benefício de Prestação
Continuada (BPC), pago a idosos
e pessoas com deficiência de baixa
renda. A proposta entregue pelo
governo estipula um benefício de
R$ 400 a idosos de baixa renda
aos 60 anos. Esse valor subiria
para um salário mínimo aos 70
anos. Esse ponto da proposta
foi um dos mais criticados por
parlamentares.

>> Reeleição. O procuradorgeral de Justiça do Rio Grande
do Norte, Eudo Rodrigues Leite,
oficializou sua candidatura à
reeleição. Ele vai enfrentar a
procuradora Iadya Gama Maio.
A votação para escolher o novo
chefe do MP Estadual acontecerá
no dia 5 de abril. O resultado será
encaminhado para a governadora
Fátima Bezerra, a quem cabe
nomear o PGJ. Ela pode acatar ou
não o resultado da votação.
>> Ansiedade. O deputado
estadual André Azevedo (PSL)
solicitou celeridade no processo
de divulgação do cronograma
do concurso da Polícia Militar.
“O governo parece brincar com
a ansiedade e expectativa dos
candidatos”, frisou, durante
pronunciamento na Assembleia
Legislativa nesta quinta-feira, 28.
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>> Recuperação. O Produto Interno
Bruto (PIB) da economia brasileira
cresceu 1,1% no ano de 2018, de
acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), e somou R$ 6,8 trilhões. No
quarto trimestre, o crescimento foi
de 0,1% em comparação ao trimestre
imediatamente anterior do ano
passado, o que representa o oitavo
avanço trimestral consecutivo do
PIB.

José Aldenir / Agora RN

“

Regime de Maduro
está tão fraco que tem
apenas as armas”

Carlos Augusto assumiu Jucern

NÃO FOI REELEITO

Ex-deputado afirma
que teve “excesso de
confiança” na eleição

Juan Guaidó, autoproclamado presidente
interino da Venezuela, durante passagem
pelo Brasil nesta quinta-feira, 28

Antônio Cruz / Agência Brasil

>> Justiça. O juiz Walter Nunes
da Silva Júnior, titular da 2ª Vara
Federal no Rio Grande do Norte
e corregedor do Presídio Federal
de Mossoró, foi escolhido para
integrar o Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária.

>> Não à fusão. O senador
Jean Paul Prates (PT)
criticou a proposta de fusão
do BNDES com o Banco
do Nordeste, aventada
pela equipe econômica do
governo. “Suponho que a
ideia tenha partido de gente
que não conhece a realidade
do Nordeste. A proposta não
agrega nada em termos de
custo. O BNB é um órgão
autônomo, com baixo custo
operacional”, disse.
José Aldenir / Agora RN

>> Dentro do mês. A Prefeitura
de Macaíba concluiu nesta
quinta-feira, 28, o pagamento do
funcionalismo municipal referente
ao mês de fevereiro de 2019.
Com isso, todos os servidores
receberam seus salários dentro do
mês trabalhado.

Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire

Diagramação e Design
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Ex-deputado estadual e recém
empossado presidente da Junta
Comercial do Rio Grande do
Norte (Jucern), o advogado Carlos
Augusto Maia (PCdoB) elencou
o “contexto político” e o “excesso
de confiança” como fatores que
impediram sua reeleição para a
Assembleia Legislativa. Eleito em
2014 pela 1ª vez, o ex-deputado
teve 21,4 mil votos em 2018, mas
não conseguiu renovar o assento.
Em entrevista ao programa
Manhã Agora, da Agora FM (97,9),
Carlos Augusto lembrou que o
contexto político que coincidiu com o
fim do seu mandato na Assembleia
foi “muito difícil”. “Políticos tendo
que provar que eram honestos,
corretos. Mesmo esses, tiveram
dificuldade”, disse.
Carlos Augusto citou uma
“generalização” da sociedade na
criminalização da classe política. “Se
foram os bons ou os ruins, todos
estavam no mesmo barco”, comentou.
Além disso, o novo presidente
da Jucern citou o “excesso de
confiança” como outro fator para
não se reeleger. “Estávamos muito
confiantes na reeleição, levando em
consideração o que tinha sido feito
ao longo do mandato”, declarou.
Com relação à sua votação
em Parnamirim, cidade em que
tem base política, o ex-deputado
analisou que a “eleição foi
fragmentada”. “Houver diversos
candidatos com trabalhos relevantes
na cidade. Voto difícil”, analisou.
Ele lamentou, contudo, que, em
função disso, a cidade [Parnamirim]
tenha ficado “sem representante na
Assembleia”. l

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes
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REAJUSTE

TCE e Defensoria Pública
pedem aumento nos salários
Membros dos dois órgãos enviaram projeto para a Assembleia alegando
paridade com Poder Judiciário, que teve reajuste recentemente autorizado
José Aldenir / Agora RN

Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) e membros da Defensoria Pública do
Rio Grande do Norte enviaram
projetos de lei, à Assembleia Legislativa, solicitando aumento nos
subsídios tendo como base o que o
governo federal fez, no fim da gestão do presidente Michel Temer
(2016-2018), com os ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF),
quando acatou o pedido e autorizou
o reajuste.
O salário dos ministros do STF
agora está em R$ 39.293,32 e o
chamado efeito cascata do Judiciário – para todo o Brasil – diz que
o salário dos desembargadores, juízes, defensores, promotores devem
ser de 90,25% do que fora estabelecido na maior instância judicial. No
TCE, os procuradores e conselheiros passarão a receber – caso seja
aprovado o projeto de lei – a cifra
de R$ 35.462,22. Já os conselheiros
substitutos passarão a receber R$
33.689,11. O TCE enviou mais um
projeto de lei solicitando aumento
salarial dos demais servidores – se-

Conselheiros titulares do RN vão ganhar, se projeto passar, R$ 35,4 mil
jam eles efetivos ou comissionados.
No caso da Defensoria Pública
do Rio Grande do Norte, em caso
de aprovação dos salários na Assembleia Legislativo, os valores
ficarão da seguinte forma: o defensor especial passará a receber R$

33.689,11; o defensor de categoria
3 ficaria com R$ 30.320,20; já o defensor de categoria 2 teria direito
R$ 27.288,18; já o de categoria um
receberia R$ 24.559,36. O defensor
substituto passaria a ter um salário mensal de R$ 22.103,42. l

Prefeitura do Natal / Divulgação

Duas áreas receberão verbas

EM BRASÍLIA

Prefeito Álvaro Dias
garante liberação de
recursos para obras
O prefeito de Natal, Álvaro
Dias, conseguiu a liberação junto ao
Governo Federal, nesta quintafeira, 28, de verbas para serviços
executados pela Prefeitura.
Dentre as que tiveram os
recursos liberados, estão as obras
de drenagem e pavimentação
da Rua Santa Luzia, em Igapó,
na zona Norte da cidade, que foi
bastante afetada pelas chuvas que
caíram no último final de semana
na capital potiguar.
Também ficou garantida
a liberação de recursos para
a continuidade das obras de
recapeamento da avenida Hermes
da Fonseca, que serão retomadas
logo após o Carnaval. Assim
também foi resolvida a liberação
para continuidade das obras de
proteção da orla marítima de Ponta
Negra e Praia do Meio.l

PEDIDO NO SENADO

Girão quer impeachment de ministros
que votaram para criminalizar homofobia
José Aldenir / Agora RN

O deputado federal potiguar
Eliéser Girão Monteiro Filho (PSL)
está entre os dez parlamentares
que ingressaram, na última terça-feira, 26, com um pedido de impeachment no Senado contra quatro
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), que votaram para
enquadrar a homofobia na lei que
define o crime de racismo no Brasil. General da reserva do Exército,
Girão assina o documento direcionado ao senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP), presidente do Senado.
Os ministros que são alvo da
ação são Celso de Mello, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin
e Alexandre de Moraes.

Encabeçado pela deputada Bia
Kicis (PSL-DF), o texto explica que
o pedido de impedimento dos ministros não tem a ver com o mérito
da questão julgada, e sim com “a
conduta dos julgadores”.
No pedido de impeachment, os
parlamentares - Girão incluído sustentam que os ministros agiram
“em desacordo com a separação dos
poderes, na medida em que legislaram no lugar dos parlamentares
eleitos diretamente pelo povo para
o exercício da função”.
Assinam o documento, pela
ordem, Beatriz Kicis Torrents De
Sordi; Cláudia de Faria Castro;
Alexandre Frota de Andrade; Ca-

roline Rodrigues de Toni; Christine
Nogueira dos Reis Tonietto; Eliéser
Girão Monteiro Filho; Heitor Rodrigo Pereira Freire; Márcio Tadeu
Anhaia de Lemos; Luiz Philippe Orleans e Bragança e Marco Feliciano.
As ações que pedem manifestação do Supremo sobre a criminalização da homofobia foram apresentadas pelo PPS e pela Associação
Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Intersexos (ABGLTI). Com quatro
votos a favor da criminalização, o
julgamento foi suspenso no dia 21
de fevereiro e não tem data para
ser retomado. São necessários seis
votos para formar maioria.l

Deputado federal Girão Monteiro (PSL)

4

POLÍTICA

SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

01.03.2019

MOSSORÓ

Vereador defende saída de Rosalba
se delação da OAS for comprovada
Para Alex do Frango (PMB), notícia do possível envolvimento da prefeita de Mossoró com os desvios
revelados em delação prejudica o desenvolvimento da cidade. Ele pediu celeridade nas investigações
José Aldenir / Agora RN

O vereador Alex do Frango
(PMB), da Câmara Municipal de
Mossoró, defendeu nesta quinta-feira, 28, o afastamento da prefeita Rosalba Ciarlini caso seja confirmado o
envolvimento da ex-governadora em
desvios de recursos públicos durante
a construção da Arena das Dunas,
em Natal.
Reportagem do jornal “O Globo”
revelou que executivos da empreiteira OAS, que construiu o estádio para
a Copa do Mundo Fifa 2014, disseram
em delação premiada ter pago R$ 16
milhões em propina, via caixa dois, à
então governadora do Rio Grande do
Norte, que nega as acusações.
Segundo os delatores, 21 políticos teriam sido beneficiados com as
vantagens indevidas entre 2010 e

2014, no total de R$ 125 milhões.
Para Alex do Frango, a notícia
do possível envolvimento da prefeita
de Mossoró com os desvios prejudica o desenvolvimento da cidade. O
vereador pediu celeridade à Justiça
na conclusão das investigações. “Nos
resta pedir que seja apurado. Caso
confirmado, vamos pedir o afastamento da prefeita. É inadmissível
deixar uma pessoa envolvida em um
escândalo desse administrando a cidade”, complementou.
Também integrante da bancada de oposição, o vereador Ozaniel
Mesquita (PR) disse que não foi
surpreendido com o conteúdo da delação. “Eu já esperava que isso fosse
acontecer a qualquer momento. Sendo realmente verdade, alguma pro-

CAUC

Órgãos também impedidos de
obter recursos junto à União

José Aldenir / Agora RN

A exemplo das 156 prefeituras
que estão impedidas de receberem recursos via governo federal por meio do
Cadastro Único de Convênios (Cauc),
como mostrou o Agora RN na quarta-feira, 27, o Governo do Rio Grande do
Norte também sofre com o problema.
Segundo dados da empresa RN
Consultoria, 17 dos 38 órgãos que
compõem o Poder Executivo potiguar estão com impedimentos junto
ao cadastro e não conseguem receber
recursos oriundos da União. Dentre
eles, estão pastas como as da Saúde,
Educação e Segurança.
Também estão incluídos no Cauc
os órgãos/secretarias de Assuntos
Fundiários, Agricultura, Justiça e
Cidadania, Habitação, Trabalho, Turismo, Estradas e Rodagens (DER),
Trânsito (Detran), Gestão de Ativos
(Emgern), Apoio e Pesquisa (Fapern),
Pesos e Medidas (Ipem), Defesa e Inspeção (Idiarn), Previdência (Ipern) e
Abastecimento (Ceasa).
Para estar considerado apto, o
órgão precisa comprovar, junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
regularidade em quatro quesitos:
obrigação de adimplência financeira; adimplemento na prestação de

Quase metade das secretarias inaptas
contas de convênios; obrigações de
transparência; e adimplemento de
obrigações constitucionais/legais.
Na tentativa de contribuir para a resolução do problema, a RN
Consultoria promoverá, no dia 12
de março, em Natal, um curso para
orientar os gestores públicos.
O palestrante será o professor
Cássio Barbosa Mácola, advogado
pós-graduado em Direito Público
e especialista em regularização de
convênios. O curso será realizado
no Tirol Way Office. Os interessados
podem se inscrever através do site
www.rnconsultoriaeprojetos.com.br
ou pelos telefones: (84) 98725-4609
/ 98827-4229 / 3345-1475. O investimento é de R$ 1,2 mil.l

vidência tem de ser tomada. Temos
de aguardar os desdobramentos”,
sustentou. Ele, contudo, antecipou
que duvida do prosseguimento na
Câmara de qualquer ação contra a
prefeita, pois a bancada de situação
conta com 14 dos 21 vereadores da
Casa. “Eles fazem tudo o que a prefeita quer”.
Os dois criticaram, também,
a gestão de Rosalba Ciarlini em
Mossoró. Os vereadores apontaram
problemas na administração, sobretudo na área de educação. Segundo
Alex do Frango, o governo Rosalba
é “ultrapassado”. “As prioridades do
município são deixadas para trás. A
gestão é ultrapassada, de vinte anos
atrás, que não cabe no nosso momento de hoje”, encerrou.l

Ex-governadora apareceu em delação
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TRANSPORTE

STTU inicia estudos sobre reajuste
da tarifa de ônibus para R$ 3,90
Município solicitou às empresas do sistema público de transporte planilhas dos custos operacionais;
companhias requereram ao Município que a passagem aumente quase 7% sobre os atuais R$ 3,65
José Aldenir / Agora RN

A Secretaria de Mobilidade
Urbana de Natal (STTU) solicitou
nesta quinta-feira, 28, informações
sobre os custos operacionais dos
ônibus geridos pelas companhias
integrantes do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de
Natal (Seturn). O pedido dá início
aos estudos para uma possível revisão tarifária do sistema público
de transporte de Natal.
A requisição feita às empresas
de ônibus aconteceu durante a
reunião do Conselho Municipal de
Transporte e Mobilidade Urbana
(CMTMU), ocorrida também nesta
quinta, que congrega diversos integrantes de órgãos municipais e da
sociedade civil.
Com isso, os estudos acerca
de um realinhamento tarifário do
transporte devem tomar todo o mês
de março. Além disso, o resultado
deste trabalho deve ser apreciado

Último reajuste aconteceu em 2018 quando a tarifa passou para R$ 3,65
pelos representantes do Conselho,
pois todas as definições sobre o sistema de transporte público – como
o valor da passagem – são tomadas

por este colegiado. As reuniões
ocorrem na última quinta-feira de
cada mês.
Durante a reunião, os repre-

REGRAS

sentantes da pasta municipal informaram que vão analisar dados
sobre os custos com manutenção,
combustíveis, equipamentos e demais variáveis relacionadas com
os ônibus. A despesa com a folha
salarial dos trabalhadores do setor, no entanto, foi retirado da
pauta, pois a data-base da categoria é o mês de maio.
No último dia 13 de fevereiro,
as empresas de ônibus enviou requerimento à Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana pedindo
para reajustar a tarifa dos atuais
R$ 3,65 para R$ 3,90. Nos últimos
treze anos, a tarifa cobrada do
sistema de transporte público de
Natal subiu R$ 2,35. O valor saltou
de R$ 1,30, em 2005, para os atuais
R$ 3,65 no ano passado. O último
reajuste foi realizado em maio de
2018, quando a tarifa foi aumentada em R$ 0,30.l
Reprodução / Agência Brasil

Iphan fixa critérios para construções
no entorno do Forte dos Reis Magos

José Aldenir / Agora RN

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
definiu nesta quinta-feira, 28, a
demarcação do polígono de entorno
da Fortaleza dos Reis Magos, na
zona Leste de Natal. A medida fixa
novos critérios para construções e intervenções na área ao redor do sítio
histórico.
A delimitação foi publicada na
edição desta quinta-feira, 28, do Diário Oficial da União (DOU). Foram
definidos dois setores de proteção.
O primeiro (Setor I) compreende
a partir da área caracterizada por
ambientes de restinga, manguezal,
recifes e praia. A segunda (Setor II)
corresponde à antiga área do Círculo
Militar, localizada no início do acesso à Ponte Newton Navarro.
De acordo com a portaria que definiu o polígono, as construções não
podem impedir a visualização ou o
livre acesso para a área protegida.
Além disso, construções devem obe-

Pedido foi alvo de polêmica

TERCEIRA VIA

MEC suspende
orientação sobre
filmagens do Hino

Área protegida compreende o entorno imediato da Fortaleza dos Reis Magos
decer ao limite de quatro metros de
altura no Setor I e de sete metros e
meio no Setor II. Qualquer intervenção nas novas áreas protegidas deve
ser solicitada ao Iphan.
Atualmente, o ponto turístico está fechado devido às obras de restau-

ração que se iniciaram em dezembro
do ano passado. A conclusão da reforma atenderá todas as condições
de acessibilidade e segurança, seguindo as determinações do Iphan.
A restauração da fortaleza vai custar
R$ 4,16 milhões.l

O Ministério da Educação
(MEC) encaminhou novo
comunicado às escolas
suspendendo o pedido de filmagem
de estudantes e do envio dos vídeos
por e-mail. Por questões técnicas
e de segurança, a filmagem foi
suspensa. No primeiro comunicado,
na terça-feira, 25, a mensagem do
MEC orientava as escolas gravar
alunos cantando o Hino Nacional e
entoando o slogan de campanha do
presidente Jair Bolsonaro: “Brasil
acima de tudo. Deus acima de
todos!”. l
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Vicente Serejo“
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Um espinho de
experiência vale toda a
selva de avisos”
James Roussel Lowell,
poeta satírico, EUA (1819-1891)

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> Folia. O conselheiro
Manuel de Brito, aos 90
anos, fez as malas, tomou
um avião e foi passar no
Rio de Janeiro a temporada do carnaval. Foi
reviver os tempos animados de sua juventude.

>> Reação. Nas redes
sociais a reação pré-carnavalesca é contra a
decisão da Assembléia
de pagar aos deputados
décimo-terceiro e férias
com um efeito retroativo
válido por quatro anos.

>> Data. Brito ainda não
marcou a data de lançamento do seu livro com
suas memórias - Tempos
Marcantes - que tem
o prefácio de Cassiano
Arruda Câmara. Mas sua
festa será ainda este ano.
>> Humor. Com textículos e não testículos,
embora seja um dos mais
credenciados urologistas
da cidade, teremos o
médico Domício Arruda
Câmara escrevendo no
blog Território Livre. É
bom.
>> Onde. A pesquisadora
Leide Câmara localizou,
no Cemitério do Alecrim,
o túmulo dos irmãos Aderbal e Raimundo França.
Os dois estão sepultados
sem identificação ao lado
dos seus pais.
>> Retrato. O abandono
retrata a pobreza cultural
da cidade com Aderbal,
‘Danilo’, o fundador
da revista Cigarra que
circulou de 1928 a1930,
cinco edições. Um marco
da nossa modernidade.
>> Aviso. Aos gestores
destes tempos difíceis:
além da conversa para
boi dormir, agora também tem conversa para
acordar boi. Resta apenas saber quem tem, do
tão falso besta, o olhar
bovino.

O espinho da palavra
Tenho sempre medo das palavras, Senhor Redator. Às vezes,
viram espinhos. Espetam e os
olhos sangram. Ou escamoteiam
sentimentos, dissimulando o amor,
ou, bem pior, escondem em luvas
macias duros avisos da alma. Santo Agostinho, o doutor, dizia que a
própria mentira, dita com sinceridade, não é um pecado. É o mais belo
artifício da pobre condição humana.
De boa nobreza, e se de tal modo
for feita, é uma verdade que chega
aos ouvidos sem ferir a pele.
Há os que falam e os que silenciam. E há os que deixam como
trilha do caminho não o dito, mas o
não dito. Vezes há em que a trilha
se desfaz, como no conto de João e
Maria, se é feita com o mesmo miolo de pão que os pássaros comeram
e apagaram nas marcas da fantasia.
A vida é madrasta, como a mulher
do lenhador. Quando menos se espera, vem o sal da palavra e salga
a carne viva, para avisar que a vida
não é de brincadeira não, como
alertou o poeta.
Não reclamo dos dias. Não desconfio das noites. Se há fantasmas,
e neles se esconde o segredo da
vida, tanto melhor. Há as palavras
ternas que nos anoitecem antes do
sol posto. Outras, no sol do meio
dia, apagam a alegria luminosa de
viver. E viver é um jogo de afeições
e desafeições que nos enternecem,
ou não, a cada instante. Afeições? É
possível tê-las, mas não para sempre. São como pássaros pousados
em arames farpados. É perigoso
tentar apanhá-los.

Aprendi com Herta Müller, a
grande escritora romena, prêmio
Nobel de literatura que li outro dia
como se fosse um punhado bem
urdido de avisos e considerações,
‘que nada mais fala de maneira tão
incisiva conosco que um livro’. E
mais: que o livro não espera nada
em troca, ‘exceto que pensemos e
sintamos’. Ou melhor, se estamos
falando de fábulas: não é muito
bom que alguns dias a gente lembre histórias como Chapeuzinho
Vermelho para não desafiar o lobo.
Faz sentido, Senhor Redator.
Faz todo sentido. Aprendi andando
sobre a neve de Müller que nada
em torno de nossas vidas, ou de nós
mesmos, está pronto. A vida não se
faz maior ou menor se alguém está
sozinho ou acompanhado. Cada um
de nós carrega nas mãos, quando
não na própria alma, e como diz a
canção popular, a dor e a delícia de
ser ou não ser, se é noite ou se é
dia. Não importa, nas revelações, a
escuridão da madrugada ou o azul
grandioso da tarde.
Há em cada um de nós, no salão mais escondido da alma, urdindo a cada minuto, a bela e a fera das
nossas vidas. Por isso, para Herta
Müller, e já que estamos seguindo
suas pegadas marcadas no baixo
relevo da neve, onde foi um rio, e
antes que venha outra tempestade,
a gente sempre se deixa levar pela
ingenuidade diante da infelicidade.
Como ela avisa, não notamos que,
em certos dias, é sempre muito
perigoso levar as palavras a lugares
proibidos. Hélas!

>> Cena. Para alguns observadores políticos o Governo Fátima Bezerra ainda não disse a estratégia que pretende adotar para enfrentar
o grande débito com dívidas represadas nos dois últimos anos. A
oposição, mesmo discretamente, trabalha com uma informação que o
governo teria usado os R$ 700 milhões da repatriação dos dólares para
pagar aos fornecedores amigos e não ao funcionalismo. O que teria
dado para evitar pelo menos a dívida do 13º do ano de 2017.

>> Valores. Segundo a
nota que anda sambando
e frevando nas redes
sociais, cada deputado
terá a receber em torno
de R$ 110 mil reais. E a
AL afirmando que não
dispõe de reserva financeira.
>> Sacro. O advogado
Armando Holanda, quando chefiou o escritório do
patrimônio histórico no
RN, propôs a criação do
museu de arte sacra na
casa de P. João Maria,
na Rua da Conceição.
>> Profano. Na época,
Arquidiocese e Instituto
Histórico aprovaram
a idéia, mas Armando
deixou o Ipham. Agora, o
Iphan quer instalar um
museu do mamulengo. O
que é a estupidez humana!
>> Blush. Um traço de
vaidade marca os artigos
da edição da revista da
Academia que reunirá
textos de autoras femininos: elas só elogiam a
elas mesmas. Dispostas
numa redoma de glória.
>> Belo. Posto que a
vida é simples assim é
que os carros passam,
enquanto no canteiro
central da Alexandrino
de Alencar, entre a Hermes e o Bosque, explode
a primavera das mungubeiras.
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Fachada deteriorada na Escola Municipal Edmo Pinheiro Pinto, em Cajupiranga

Quadra de esportes na Escola Maria do Céu Fernandes, em Santos Reis

PARNAMIRIM

Ano letivo começa com escolas
em obras e déficit de professores
Secretária municipal de Educação explicou que unidades estão recebendo obras de melhorias. Ela
pondera que, por cidade ter 46 escolas e 23 centros de educação infantil, processo pode demorar
Estudantes têm enfrentado problemas no início do ano letivo em
Parnamirim, na Grande Natal. Em
diversas escolas da rede municipal
de ensino, há problemas de estrutura, déficit de professores e até falta
de carteiras para os alunos assistirem às aulas, que foram retomadas
no dia 11 de fevereiro.
Na última semana, a vereadora
Fativan Alves (PSDB) visitou algumas unidades de ensino e constatou
uma situação que ela classifica como “desastre total”. Ela conta que,
principalmente durante o recesso, as
escolas passaram por um processo de
deterioração, o que deixou a infraestrutura “destruída”.
Um dos casos mais graves, segundo a vereadora, está na Escola
Maria do Céu Fernandes, em Santos
Reis. A unidade, que já oferecia ensino fundamental, recebeu em 2019
alunos da Escola Prefeito José Augusto Nunes, do mesmo bairro, mas
não oferece estrutura para todos os
estudantes. “Não tem nem carteira
para sentar e os banheiros não são
apropriados”, afirma.
Na opinião de Fativan, que critica o remanejamento de estudantes,
a gestão do prefeito Rosano Taveira
não se planejou para a volta às aulas. “Nada do que ele prometeu está
sendo realizado. Ele está jogando a
educação no lixo. Fez esse remanejamento dos alunos para sobrarem
professores, mas não sobrou. Não
sobrou porque a desorganização é
total”, complementa.
As escolas de Parnamirim têm
oferecido, ainda, desconforto térmi-

Carteiras e objetos amontoados no lixo na Escola João Gomes da Costa Neto
co aos estudantes. Algumas unidades sequer estão com ventiladores
funcionando. A Prefeitura chegou a
comprar aparelhos de ar condicionado, mas os equipamentos não foram
instalados porque as escolas não têm
instalações elétricas adequadas.
Além dos problemas de estrutura, o fardamento foi entregue de
maneira incompleta aos alunos da
rede municipal. “Algumas crianças
receberam short, mas não camisa.
Outros ganharam camisa, mas não
o tênis. Parece que o prefeito Rosano
Taveira não olha para a educação”,
ressalta a vereadora do PSDB, que
também é professora.
Nas escolas que têm o segundo ciclo do ensino fundamental (5°
ao 9° ano), o problema é a falta de
professores. Também há déficit, diz
Fativan Alves, de profissionais para
auxiliarem os educadores no suporte
a crianças com deficiência.
De acordo com a secretária de
Educação de Parnamirim, Ana Lúcia
de Oliveira Dantas, um levantamen-

to está sendo realizado junto às escolas para identificar onde está o maior
déficit de professores. Ela disse que,
após o Carnaval, o estudo será encaminhado para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que
deverá chamar aprovados no último
concurso (em 2015) para ocuparem
as vagas que restam.
Sobre a estrutura das escolas,
Ana Lúcia conta que as unidades
estão recebendo obras de melhorias.
Ela pondera que, por Parnamirim
ter 46 escolas e 23 centros de educação infantil, o processo pode demorar
para ser finalizado, mas todos os estabelecimentos serão reformados.
A secretária reconhece que os
serviços poderiam ter sido realizados
durante o recesso escolar, mas isso
não foi possível, segundo ela, porque
a burocracia do processo licitatório
retardou o início das obras. A licitação contempla pintura e restauração
das instalações elétrica e hidráulica
– a reforma dos banheiros é prioritária. Em outra licitação, a ser lançada

até o fim de 2019, reformas das quadras deverão ser incluídas.
Com relação ao fardamento, Ana
Lúcia explicou que os kits foram
comprados pela Prefeitura levando
em conta as turmas do ano passado.
“Como o processo de compra é demorado, temos de comprar em um ano
para entregar no outro. Mas, de um
ano para o outro, isso muda. Como
aumentou o número de estudantes
na rede, precisamos pedir uma nova
remessa. Isso está sendo providenciado”, destacou.
Quanto ao remanejamento de estudantes de uma escola para outra, a
titular da Educação de Parnamirim
relatou que o processo foi necessário
para atender a um pedido do Ministério Público Estadual para que fossem
ampliadas as vagas no ensino infantil. No caso da Escola Maria do Céu,
a secretária registra que havia “salas
ociosas”, que foram preenchidas com
alunos do Augusto Nunes – que, por
sua vez, foi transformada em Centro
de Educação Infantil (CMEI).
O remanejamento de estudantes
atingiu doze unidades. Para citar outro exemplo, a Escola Neilza Gomes de
Figueiredo, no Jardim Planalto, teve
seus estudantes do ensino fundamental deslocados para a Escola Homero
de Oliveira Dantas, no Boa Esperança,
ficando apenas com o ensino infantil.
Por fim, a secretária admite um
déficit de carteiras nas salas de aula, mas garante que, até o final da
próxima semana, as unidades serão
abastecidas com 500 novas carteiras,
compradas pela Prefeitura após um
investimento de R$ 311 mil.l
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Comércio de rua funciona normalmente até este sábado, 2, e as atividades serão retomadas na quarta-feira, 6; shoppings terão horários alterados durante a folia

FOLIA

Carnaval modifica funcionamento do
comércio e serviços em Natal; confira
Até a próxima “Quarta-feira de Cinzas”, no dia 6, os serviços e o comércio da capital terão horários
diferenciados; forças de segurança do Estado têm reforço no efetivo para garantir folia mais tranquila
José Aldenir / Agora RN

dos guardas municipais escalados
no serviço diário, será utilizado
um efetivo de serviço extra para
ampliar a quantidade de agentes
patrulhando os polos carnavalesco
da cidade.

O Carnaval em Natal começou
oficialmente na quinta-feira, 28, e
milhares de foliões devem sair às
ruas para os diversos polos carnavalescos da capital pelos próximos
dias. Até a quarta-feira de Cinzas,
no dia 6, os serviços públicos e o
comércio sofrerão alterações. Para
não ser pego de surpresa, o natalense precisa ficar bem atento ao
que vai funcionar durante os festejos de momo.
COMÉRCIO
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal) informa
que o comércio vai funcionar de
forma diferenciada até a próxima
quarta-feira, 6. Na segunda-feira,
4, o comércio fecha, pois é comemorado o Dia do Comerciário. O
comércio de rua terá funcionamento normal até o sábado, 2, das 8h
às 18h. Fecha nos demais dias de
folia e retorna às atividades na
quarta-feira, 6, a partir das 12h. Já
os shoppings terão abertura diferenciada. As salas de cinema terão
sua programação exibida normalmente durante os dias de folia. Os
supermercados funcionam em seu
expediente normal, das 7h às 22h,
exceto na segunda-feira, 4, quando
fecham em função do Dia do Comerciário, retomando suas atividades normais na terça-feira, 5.

SAÚDE
O Hospital Municipal de Natal,
as Unidades de Pronto-Atendimento (Esperança, Potengi, Pajuçara e
Cidade Satélite), as maternidades
municipais e o Samu Natal vão
funcionar normalmente durante
toda a folia de momo. Os hospitais
da rede estadual também funcionarão normalmente durante o período carnavalesco.
Forças de segurança do RN terão reforço de 5,5 mil agentes para os festejos
BANCOS
Os bancos também permanecerão fechados no Carnaval. As agências fecham após expediente desta
sexta-feira, 1, e só reabrem ao
meio-dia da quarta-feira de cinzas,
6, e fecham em horário normal.
SEGURANÇA
A Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) vai disponibilizar 4,9
mil policiais militares durante o
Carnaval. Além disso, as forças
de segurança vão contar com 465

agentes da Polícia Civil e de 150
representantes dos Bombeiros.
A Polícia Rodoviária Federal
começou nesta sexta-feira, 1°, a
Operação Carnaval nas rodovias
federais que cortam o Rio Grande
do Norte. De acordo com a corporação, a ação vai intensificar as fiscalizações nas estradas até a quarta-feira de Cinzas, 6, com acréscimo
de 30% nas equipes.
A Guarda Municipal de Natal vai atuar com patrulhamento
preventivo em todos os polos do
Carnaval em Natal 2019. Além

LIMPEZA URBANA
A coleta de lixo domiciliar e os
demais serviços da Urbana continuam normais durante o Carnaval. Serão 180 garis trabalhando
durante o Carnaval em Natal
2019. Nos polos Ponta Negra, Petrópolis e Ribeira, os trabalhos
serão no turno diurno e noturno; e
nos demais polos, apenas no turno
diurno. Os demais polos receberão
ações de lavagem das ruas e avenidas adjacentes aos locais dos
eventos. Na quarta-feira, 6, acontece o “Bloco do Gari”. Com isso, os
serviços funcionam até 11h, sendo
normalizados na quinta-feira, 7. l
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TRANSPORTE
As linhas de ônibus do transporte público de Natal e os trens
urbanos terão mudanças em alguns
itinerários ao longo da folia. Além
disso, os polos carnavalescos de Natal terão ruas interditadas. Veja o
funcionamento abaixo.
POLO CENTRO HISTÓRICO
Os bloqueios na Cidade Alta para a realização da festa de momo no
Polo Centro Histórico começam às
16h desta sexta-feira, 1°, e seguem
até 1h do dia 5. Será fechada a rua
existente entre a Praça André de
Albuquerque e a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Apresentação e
também a rua entre a Praça Sete de
Setembro e o Palácio da Cultura.
POLO PETRÓPOLIS
No bairro de Petrópolis, serão
fechadas a Rua Seridó, entre a Av.
Prudente de Morais e a Av. Afonso
Pena, e a Av. Campos Sales, entre
as ruas Seridó e Potengi. O bloqueio
começou no dia 28 e segue até o dia
5, à 1h. Com as interdições, a linha
35 de ônibus (Soledade I/Candelária)
vai mudar de itinerário no sentido
zona Norte. A mudança no itinerário
vai começar na altura da Avenida
Prudente de Morais, onde entra na
Rua Mipibu, Avenida Campos Sales
e acessa a Rua Trairi.
POLO PONTA NEGRA
Durante a folia em Ponta Negra,
os bloqueios se concentram na Ave-

nida Praia de Ponta Negra, desde a
região da Praça Ecológica até a altura do Praia Shopping, das 17h do dia
1° de março à 1h do dia 5 de março.
Em razão das diversas interdições,
as linhas 46 (Ponta Negra/Ribeira,
via Praça Cívica), 54 (Rocas/Ponta Negra, via Alecrim), 56 (Rocas/
Ponta Negra, via Via Costeira) e 66
(Ponta Negra/Cidade da Esperança,
via Bom Pastor) vão mudar de itinerário. Na saída da vila de Ponta Negra, as linhas vão seguir direto pela
Avenida Engenheiro Roberto Freire,
deixando de passar pelo conjunto
Ponta Negra.
POLO ZONA OESTE/NAZARÉ FOLIA
O Nazaré Folia vai bloquear, a
partir das 16h do dia 2 de março até
à 1h do dia 4 de março, a Rua Hidrógrafo Vital de Oliveira, no trecho entre as avenidas Jerônimo Câmara e
Capitão-Mor Gouveia. A parada das
linhas intermunicipais que ficava
na Rua Hidrógrafo Vital de Oliveira
passa a ser na frente da Rodoviária
de Natal.
POLO REDINHA
Haverá bloqueios permanentes
na Praça do Cruzeiro e no Largo
do Buiú. As interdições começam
às 14h do dia 1° de março e seguem
até às 18h do dia 6 de março. Na
Avenida Dr. João Medeiros Filho, a
partir do Viaduto da Redinha, e na
Rua Francisco Ivo, que fica na orla,
não haverá bloqueios permanentes.
Com isso, as linhas 08 (Redinha/

Mirassol), 13 (Redinha/Petrópolis) e
76 (Felipe Camarão/Redinha) acessarão o terminal de ônibus normalmente.
CIRCUITO NA PRAIA DO MEIO
Além dos polos, haverá o chamado “pranchão” na região das praias
de Areia Preta, Miami, Artistas, do
Meio e do Forte. O evento vai ocorrer
nos dias 3 e 4 de março, das 14h às
18h, na Avenida Pres. Café Filho,
entre o Terminal de Ônibus de Brasília Teimosa até o Centro des Artesanato da Praia do Meio.
OFERTA E TARIFA DE ÔNIBUS
Devido à diminuição da demanda de passageiros, na segunda-feira, 4, e na terça-feira, 5, as linhas do
sistema de transporte funcionarão
com os horários e itinerários programados para os domingos. Já na
quarta-feira, 6, a operação iniciará
com horários de domingos, mas
passará para horários de sábado a
partir do meio-dia. Haverá tarifa
social no transporte na terça-feira
de Carnaval, quando o valor da passagem cai de R$ 3,65 para R$ 1,85
nos pagamentos em dinheiro. Quem
pagar com os cartões NatalCard,
pagará a tarifa cheia.
Além disso, algumas linhas terão seus horários estendidos até a
meia-noite para facilitar o deslocamento dos foliões. As itinerários estendidos são a 08 (Redinha/Mirassol,
via Rodoviária), 10/29 (Nova Natal/
Nova Descoberta, via Campus),

22/71 (Felipe Camarão/Petrópolis,
via Rocas), 37 (Rocas/Cidade Satélite, via Praça Cívica), 41 (Cidade
Nova/Ribeira, via Av. Prudente de
Morais), 50 (Serrambi/Santa Catarina), 54 (Rocas/Ponta Negra, via
Alecrim), 60 (Pajuçara/Mirassol),
64 (Nova Natal/Ribeira), 72 (Vale
Dourado/Mirassol), 75A (Parque
das Dunas/Ribeira - ida Ponte Newton Navarro/volta Ponte de Igapó),
77 (Parque das Dunas/Mirassol)
e 83 (Felipe Camarão/Ponta Negra, via Cidade Satélite/Neópolis).
TRENS URBANOS
Os trens terão mudanças no
horário a partir desta sexta-feira,
1°, nas linhas Norte (Natal/Ceará-Mirim) e Sul (Natal/Parnamirim).
O primeiro sai de Ceará-Mirim para Natal às 5h20 e o último sai de
Natal com destino a Ceará-Mirim
às 18h40. Na Linha Sul, o primeiro
trem sai de Parnamirim com destino a Natal às 5h40 e o último sai
de Natal com destino a Parnamirim
às 18h45. No sábado, 2, o primeiro
trem sai de Ceará-Mirim com destino a Natal às 5h20 e o último de
Natal com destino a Ceará-Mirim às
15h36. Na Linha Sul, o primeiro sai
de Parnamirim com destino a Natal
às 5h40 e o último de Natal para
Parnamirim sai às 14h. Nos dias 3 e
5, o sistema não funciona. Na quarta-feira, 6, os trens voltam às 11h50
na linha sul e das 12h40 na linha
norte. O sistema voltará ao normal
a partir da quinta-feira, 7. l

FUNCIONAMENTO DOS SHOPPINGS EM NATAL
MIDWAY MALL
Sábado (2) – horário normal de 10h às 22h
Domingo (3) – horário de domingo. Lojas e
Quiosques em regime facultativo.
Segunda-feira (4) – Dia do Comerciário: aberto apenas
as Lojas de Alimentação e Lazer.
Demais Lojas, Quiosques e Extra estarão fechados.
Terça-feira (5) – horário de domingo. Lojas e
Quiosques em regime facultativo.
Quarta-feira de Cinzas (6) – Extra abre às 7h,
Alimentação e Lazer de 11h às 22h. Lojas e Quiosques
abrem às 12h e fecham às 22h.
O Cinema funcionará conforme programação durante
todo o Carnaval.
PRAIA SHOPPING
Sábado (2) - Lojas e quiosques abertos das 10h às
22h; Praça de Alimentação aberta a partir das 11h
Domingo (3) - Lojas e quiosques abertos das 15h às
21h; Praça de Alimentação aberta a partir das 11h
Segunda-feira (4) - Lojas e quiosques fechados
Praça de Alimentação aberta a partir das 11h
Terça-feira (5) - Lojas e quiosques abertos das 15h às
21h; Praça de Alimentação aberta a partir das 11h
Quarta-feira (6) - Lojas e quiosques abertos das 12h às
22h; Praça de Alimentação aberta a partir das 11h
Cinema: Conforme Sessões
SHOPPING CIDADE JARDIM
Sábado (2) – 9h às 21h

Domingo à terça (3 a 5/03) – Fechado
Quarta (6) – 12h às 21h
*Facultativo para alimentação
*Americanas – Domingo e terça das 12h às 21h
PARTAGE NORTE SHOPPING NATAL
Sábado (2) – Funcionamento Normal
Lojas / Quiosques: 10h às 22h; Praça de Alimentação e
Lazer: 10h às 22h
Cinema: Conforme Sessões
Domingo (3) - Lojas / Quiosques / Alimentação: 12h às
22h (Facultativo)
Cinema: Conforme Sessões
Segunda-feira (4) - Lojas / Quiosques: Fechados
Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h (Facultativo)
Cinema: Conforme Sessões
Terça-feira (5) - Lojas / Quiosques / Alimentação: 12h
às 22h (Facultativo); Cinema: Conforme Sessões
Quarta-feira (6)- Lojas / Quiosques / Alimentação: 12h
às 22h (Obrigatório)
Cinema: Conforme Sessões
VIA DIRETA
Sábado (2) – Funcionamento normal, das 09h às 21h
lojas, box e quiosques.
Praça de alimentação das 09 às 22hs.
Domingo (3), Segunda-feira (04) e Terça-feira (05) –
Totalmente fechado.
Na quarta-feira de Cinzas (6), o shopping funcionará
normalmente das 09h às 22h (abertura obrigatória).

NATAL SHOPPING
Sábado (2) - Alimentação e lazer: 10h às 22h
Quiosques de alimentação: 10h às 22h
Âncoras e mega Lojas: 10h às 22h
Demais Lojas/Quiosques: 10h às 22h
Domingo (3) - Alimentação e lazer: 11h às 22h
Quiosques de Alimentação: 13h às 21h
Âncoras e Mega Lojas: 13h às 21h
Demais Lojas/Quiosques: 15h às 21h
Segunda-feira (4) - Alimentação e lazer: Facultativo
(11h às 22h) Quiosques de Alimentação: Facultativo
(13h às 21h) Lojas e quiosques: Fechados
Cinema: conforme programação
Terça-feira (5) - Alimentação e lazer: Facultativo (11h
às 22h) Quiosques de Alimentação: Facultativo (13h às
21h) Lojas e quiosques: facultativo
Cinema: conforme programação
Quarta-feira (6) - Alimentação e lazer: 11h às 22h
Quiosques de Alimentação: 11h às 22h Âncoras e
Mega Lojas: 11h às 22h
Demais Lojas/Quiosques: 11h às 22h
Cinema: conforme programação
SHOPPING 10
Sábado (2) – Funcionamento normal (08 às 18h).
Domingo (4), segunda-feira (05) e terça-feira (06/03) –
Fechado
Quarta-feira (6) - o shopping funcionará normalmente a
partir das 12h.
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>> É carnaval. Dickson (Meméia)
Medeiros foi pontual ontem durante
entrevista no programa Bom Dia
Cidade, na 94 FM. Disse que a
fase de resgate do carnaval de rua
em Natal já passou e que vivemos
agora uma consolidação da folia que
precisa ser bem tocada, adubada,
gerenciada por todos nós.
>> Apoteótico. Definitivamente,
o Baile de Máscaras do Largo
do Atheneu é o grande ponto do
carnaval natalense, um sucesso que
cresce a cada ano e parece ainda ter
espaço para se expandir. O oceano
de gente ontem é a realização
do sonho de figuras como Airton
Bulhões e Odeman Miranda.
>> Viva Sikera. A velha mídia não
toma jeito e só apressa o próprio
fim, como mostram os números de
audiência e veiculação. É ridícula
a piedade dos chamados grandes
veículos com os criminosos.
O mimimi agora é com um
apresentador da Rede TV na PB
porque comemorou a morte de um
bandido.
>> Corrupção. A bancada da
GloboNews não perdeu tempo
em defender a arquidiocese do
Rio de Janeiro, denunciada na
delação do ex-governador Sergio
Cabral por recebimento de propina
nos esquemas de corrupção que
destroçaram o Rio de Janeiro. Como
se a corrupção não atingisse igrejas.
>> Regência. O Barcelona
atropelou o Real Madrid em pleno
Santiago Bernabeu. Na segundafeira o brasileiro Vinicius Jr. disse
que Messi era bom mas não metia
medo. Mas o maestro regeu sua
orquestra com Suarez de primeiro
solista. O uruguaio comandou o
bombardeio às redes merengues.
>> As cópias. Com o advento
de novas séries abaixo da A do
Brasileirão, uma ação inspirada nas
muitas divisões do futebol inglês,
o torcedor toma conhecimento dos
muitos clubes que utilizam nomes
de equipes tradicionais do futebol
nacional, algumas com mais de
uma ou duas clonagens.
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“

Meu fumo e
minha ioga, você
é minha droga,
paixão e carnaval”
Divulgação

Onde eu possa plantar meus
amigos, meus discos e livros...
Sílvio Osias (Jornal da Paraíba)
No começo dos anos 1970, não
era fácil ver um filme em casa (a
não ser os que passavam na televisão). Mas havia cópias em 16
mm para alugar nas grandes distribuidoras de cinema, desde que
você tivesse dinheiro e acesso a um
projetor daquela bitola.
Elis Regina fazia sessões
de cinema em casa. Numa dessas, convidou César Camargo
Mariano. O filme – creio que
Morangos
Silvestres, de
Bergman – era mero pretexto. A
cantora queria mesmo conquistar o pianista.
A cantada veio no meio da sessão. Numa ida ao banheiro, Elis
jogou um bilhete ousado no bolso
de César, e o resto da história todo
mundo conhece.
Os dois foram marido e mulher
por uma década, e César, arranjador e pianista dos melhores discos
que Elis gravou.
*****
Lembrei dessa história na morte de Tavito.
Tavito, do Som Imaginário, do
Clube da Esquina, do rock rural.
Tavito compôs a melodia de Ca-

sa no Campo, que Elis gravou,
já com César, no disco de 1972. A
letra, quem escreveu foi Zé Rodrix,
que também foi do Som Imaginário
e do rock rural.
A barra estava muito pesada,
e Casa no Campo propunha uma
fuga da realidade. Não era, certamente, a melhor saída, mas – não
importa – a música era bonita demais!
Com essa canção, Tavito e Zé
Rodrix ganharam um festival em
Juiz de Fora.
O prêmio dava acesso ao FIC,
no Rio, e, na passagem de som, Rodrix foi surpreendido por uma voz a
lhe fazer um pedido:
Eu quero gravar essa música!
Era Elis Regina.
*****
Na morte de Tavito, a gente
acabou reouvindo Casa no Campo na televisão.
É o legado dele à MPB. A letra
evoca a versão brasileira do sonho
hippie ali em 1971, 1972, 1973. Na
época, o projeto da casa no campo
podia ser uma metáfora da esperança.
Hoje, seria um necessário retorno aos nossos interiores.

PICARDIA NAS REDES
Deixa o dia raiar,
que hoje eu sou da
maneira que você me quer.

Descambei passando
pelos bares cheirei
a menina e voei pelos ares.

O carnaval é
invenção do diabo
que deus abençoou.

(Chico Buarque)

(Alceu Valença)

(Caetano Veloso)

(Caetano Veloso)

>> Clone FC. Na lista, América
(RN), Atlético (AC), Botafogo
(PB), Corinthians (AL), Cruzeiro
(RS), Flamengo (PI), Fluminense
(BA), Grêmio (SP), Internacional
(SC), Palmeira (RN), Santos
(AP), São Paulo (RS), Vasco (SE).
E quando surgirem séries além
da letra D, virão os clones dos
estrangeiros.
>> Folia da sexta. Hoje
tem em Petrópolis a Xaranga
do Riso (17h30), Concurso
Dozinho de Marchinhas
(19h30), Orquestra Maestro
Papão (21h) e Quinteto Violado
(22h). Em Ponta Negra tem
Leão Neto (20h) e Paralamas
do Sucesso (22h). No Centro
tem Quarteto Linha (20h)
e Dodora Cardoso (21h30).
E na Redinha tem Priscila
Braw (21h) e Banda Panka de
Bakana (23h).

01.03.2019

SOCIAL 13

SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

Daniela

Freire

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

>> Escravo da reforma.
Secretário Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da
Economia, o ex-deputado potiguar
Rogério Marinho não para desde
que assumiu a função de colocar
no papel a proposta da reforma
previdenciária do governo Jair
Bolsonaro, chamada no Planalto de
a “Nova Previdência”.
Setores da imprensa nacional
chegaram a noticiar que Marinho
estava “trabalhando como um
escravo” para promover as
alterações.
>> Confiança e apoio. Agora,
após a fase de apresentação do
texto ao Congresso Nacio al, ele
continua sem descanso, reunidose diariamente com políticos,
empresários e outros setores da
sociedade para esmiuçar e tirar
dúvidas a respeito das mudanças
propostas para conquistar a
confiança e apoio ao projeto.
>> Longo percurso. Só nesta
semana, Rogério Marinho teve
encontros com parlamentares do
PSD, do PSDB e do PR. Ele também
se reuniu com o presidente da Força
Sindical e com representantes
da embaixada dos EUA. Sempre
levando o slogan da “nova
previdência”: “Quem ganha menos
paga menos”.
>> Opinião. “Nós do Sinte não
vamos aceitar o que o governo
está fazendo. Não apresenta um
calendário de pagamento, não
apresenta uma resposta concreta,
queremos algo concreto porque
a fome do trabalhador é hoje”.
De Janiere Souto, representante
do Sinte/RN, durante audiência
pública realizada na semana
passada na Assembleia Legislativa
com a presença do Subsecretário
de Administração do Estado,
José Ediran Magalhães, que
não apresentou perspectivas de
pagamento para o funcionalismo.
>> História. O advogado Fabrizio
Feliciano, primeiro lugar na lista
tríplice para juiz do Tribunal
Regional Eleitoral, tem uma
forte relação com o Seridó. Filho
de Antônio Nilson Feliciano (já
falecido), ex funcionário do Banco
do Brasil, nasceu em Currais Novos
e, logo em seguida, passou a residir
em Caicó. Hoje, Fabrizio Feliciano
atua em Natal, no escritório que
leva o seu nome. A escolha do novo
juiz do TRE caberá ao presidente da
República Jair Bolsonaro.

Twitter

>> Análise. Em entrevista ao
Jornal Agora, esta semana, o
presidente do PSDB de Natal,
vereador Dickson Júnior, fez
elogios à administração da
governadora Fátima Bezerra
(PT). Destacando que a
população precisa dar tempo
necessário para fazer qualquer
julgamento do governo, e
enfatizando que a gestou
“pegou o Estado quebrado”.

Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o
ex-deputado potiguar Rogério Marinho, em reunião com representantes da
Embaixada dos EUA para falar sobre a ‘Nova Previdência’
Verônica Macedo

A comemoração do
reitor da UNI-RN,
professor Daladier
Pessoa Cunha Lima, ao
receber homenagem
feita pela Câmara
Municipal de Natal,
através do vereador
Kleber Fernandes, pelos
20 anos da instituição
de ensino

Instagram

Divulgação

>> Elogio. Dickson disse,
no entanto, que não dá para
a chefe do Executivo dizer
que se surpreende com o que
encontrou, porque já era de
conhecimento geral a situação
calamitosa. “Mas noto essa
vontade dela de resolver. A
segurança está sendo um foco,
há uma preocupação maior, e
visivelmente estamos vendo
resultados”, afirmou.
>> Saídas. Para o tucano, a
governadora precisará buscar
muitas parcerias para resolver
os muitos problemas que
herdou, como a greve na saúde,
que acontece neste momento e
tantos outros.

>> GIRO PELO TWITTER...

O “Banquetaço” promovido contra a extinção
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (Consea), na semana passada,
aqui em Natal, contou com a presença das
parlamentares do PT deputada estadual Isolda
Dantas e vereadora Divaneide Basílio

Desfile Prada Inverno 2020,
em Milão

>> Em tempo... O Vereador Dickson Jr admitiu que somente
após as reclamações na Câmara Municipal de Natal foi que
o secretário de Saúde, George Antunes, marcou a audiência
para a próxima semana, que ele tentava desde outubro do
ano passado. “É lamentável que a gente precise criticar
pra ter atenção. Na próxima semana, se Deus quiser, serei
recebido”, disse ele.

...do ex-presidente da
República Fernando Henrique
Cardoso: “Conversei com
Gaidó. Novas eleições livres
são o caminho para o futuro
democrático na Venezuela.
Intervenções militares não
conduzem à democracia.
Pressão internacional ajuda.
A luta é do povo venezuelano,
só ele pode escolher seu
destino político”;
...do Blog do Noblat: “O
consultor de segurança do
governador do Rio foi preso
por fazer parte de uma
quadrilha. Antes havia sido
homenageado na Assembleia
Legislativa por proposta de
Flávio Bolsonaro. No Rio,
mas não só, bandido anda de
mão dada com autoridade.
Um protege o outro e os dois
ganham”;
...do portal UOL Notícias:
“’Peça desculpas e desfaça’,
disse Bolsonaro a Vélez sobre
polêmica de hino”.
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BBB19: Rodrigo é acusado de beijar Rízia à força
Rodrigo e Rízia se envolveram
em uma polêmica durante a festa
Sétima Arte no BBB19. Tudo isso
porque a sister acusou o cientista
social de tê-la assediado, tentando
beijá-la à força.
“O Rodrigo tentou me beijar”,
afirmou Rízia, durante uma conversa com Hariany, Paula e Gabriela.

“Tentou não, ele não é... Eu acho
que ele é eclético”, declarou Paula.
Então, Rízia explicou a situação.
“Eu juro, ele tentou me beijar. Eu
fui dar um selinho nele e no Alan,
e ele botou a língua pra fora”, disse.
Então, Hariany a questionou,
perguntando o que a jornalista tinha
achado de toda a situação. “Achou

ESPELHO DA VIDA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Recurso do Windows
para guardar os sites
Instrumen- preferidos
to musical caipira

O pão
usado no
sanduíche
beirute
À (?): sem
ocupação
Alumínio
(símbolo)
Critério de
divisão
por faixa
etária

Livre, em
inglês
De + os
(Gram.)
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Repercutir
(o som)
Por (?):
por agora

Cheiro;
aroma
Produtos
da granja

Dispositivo que
permite distribuir
sinais de TV a vários
apartamentos

Novembro
(abrev.)
Material
do sabão

Corpo
celeste
Alegre;
contente

Diana vence a luta, e Nicolau se surpreende com a quantia do prêmio conquistado pela filha. Luz chega à
fonte e vê Gabriel. Laura derrama uma substância no chá de Gabriel. Neide vê quando Murilo chega à casa
de Valentina. Gabriel bebe o chá, e Laura tenta se aproveitar do rapaz. Murilo seduz Valentina.

O fundo
do sapato
Arreio para cavalos

O trabalho vai exigir mais empenho, mas
os astros indicam que sua dedicação será
recompensada. Só revele seus planos a quem
realmente puder ajudar.

TOURO
(21/04 A 20/05)

Afia
(a faca)
Cada
divisão da
escola de
samba

Encontro com alguém que mora longe pode
trazer muita alegria. No emprego, busque
aliados para atingir seus objetivos. Pode
faturar uma grana em rifas ou sorteios.

Da
mesma
maneira

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Bom astral para mudar de emprego ou negociar
melhorias com os chefes. Mudança ou reforma
em casa também recebe bons estímulos.
Parentes podem dar uma força na paquera.

Sem cor;
descorado
1.050, em
romanos

Forma de
locomoção do
canguru

CANCER
(21/06 A 22/07)

Quer
muito
bem

3/pit. 4/free — odor. 5/povos. 6/brando. 10/divorciado.
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ARIES
(21/03 A 20/04)

Convicção
religiosa
Pugilista
brasileiro

Língua
romana
(?) bull, raça de cães

Suave;
ameno
(o vento)
Passado;
partido
Genial;
maravilhoso

HORÓSCOPO

Suporte
da lente
dos
óculos

Registro
de reunião
Árvore ornamental

Sensação
frequente
no dorminhoco

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

Fase (de
um campeonato
esportivo)

Brado em
arenas
Máquina
de lavar

Hildegard leva Madre Joana para depor a favor de Danilo, e o Inspetor desiste de transferir o artista para uma
prisão. Cris/Julia confronta Albertina. Daniela se declara para Bola. Maristela pede a ajuda de Graça para tomar
conta de Henrique. Alain visita o site de Letícia. Isabel se preocupa com o estado de saúde de Priscila.

Jerônimo deixa Manu abalada ao tentar convencê-la da culpa de João e declarar seu amor. Candé e
Tobé se surpreendem ao constatar que Madá e Freda Mercúrio são a mesma pessoa. Madá aceita
fazer o programa na PopTV como a vidente.

Chapéu
usado por
funkeiros
Reproduzir
(dinheiro)
ilegalmente
Vivianne
Araújo:
atuou em
"Império"
Grupos
que constituem a
nação

Alagoana saiu andando após situação

NOVELAS

PASSATEMPO
Separado
judicialmente

uma palhaçada?”, perguntou a goiana. “Eu achei”, afirmou Rízia.
Ainda na mesma comemoração,
Rodrigo chegou a puxar a sister
pelo braço, quando ela tentou se
esquivar. “Não tira a mão, não. Galego posso e eu não posso?”, perguntou o rapaz. A alagoana, então, saiu
andando. l

Bom dia para ter conversas importantes.
Aproveite para negociar vantagens. Cursos e
estudos também podem ser muito benéficos
para sua carreira.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Você pode propor mudanças interessantes no
trabalho. Também há chance de ganhar uma
gratificação, herança ou presente da família. A
dois, invista na sedução, mas controle o ciúme.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
No trabalho, estimule a troca de ideias,
mas pegue leve com as críticas: use a sua
experiência para motivar os colegas. Namoro
recente deve ficar mais sério.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Você terá ótimas ideias para agilizar o trabalho,
fazer bons negócios e aumentar seus ganhos. Dê
atenção à saúde e respeite seus limites. A dois,
esclareça dúvidas com uma boa conversa.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Simpatia e criatividade ajudarão a conseguir
tudo que quiser. Você saberá vender seu peixe
e pode fazer ótimos acordos no trabalho.
Conte com os amigos para o que precisar.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Você pode ganhar dinheiro em parceria com
parentes. No trabalho, mostre seu potencial. Seu
empenho pode agradar os chefes. Pessoas bemsucedidas vão atrair você na paquera.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Raciocíonio rápido e boa lábia ajudarão você
a escolher as palavras certas para agradar
e convencer as pessoas. Sucesso garantido
para quem trabalha no comércio.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Dia bom para ganhar dinheiro, mas será
preciso ter a cabeça no lugar para não
gastar tudo com luxo. A Lua vai realçar a sua
sensualidade.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Trabalhar em sociedade será uma ótima opção
para você. Terá maior facilidade para defender
as suas ideias. O amor recebe boas vibrações e
quem está livre pode iniciar um namoro.
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EM MOSSORÓ

América vence o Potiguar por 3 a 1 e
se isola na liderança do segundo turno
Próximo confronto do Alvirrubro natalense no Estadual será no dia 10 de março, contra o ABC, na
Arena das Dunas, pela 4ª rodada da Copa RN; antes, tem jogo decisivo pela Copa do Brasil
Divulgação / América FC

Em partida disputada na tarde
desta quinta-feira, 28, no estádio Leonardo Nogueira, em Mossoró, o América encarou a equipe do Potiguar
pela segunda rodada da Copa Rio
Grande do Norte, torneio equivalente
ao 2º turno do Campeonato Estadual.
Mesmo atuando longe de seus
domínios, o Alvirrubro natalense
venceu o Time Macho por 3 a 1. Lucas Santos (contra), Adriano Alves e
Jean Patrick (de pênalti) marcaram
os gols em favor do América, en-

quanto que Jefinho descontou para
o clube mossoroense.
Com o resultado, o América chegou aos 6 pontos e se isolou na liderança do segundo turno. O Potiguar, por
sua vez, permanece com 3 pontos ganhos. O próximo confronto do Mecão
no Estadual será no dia 10, contra o
ABC, na Arena das Dunas, pela 4ª rodada (antecipada) da Copa RN. Antes,
porém, o time joga diante do Santos,
dia 7, pela Copa do Brasil, no estádio
Pacaembu, em São Paulo. l

América alcançou 2ª segunda vitória consecutivo no segundo turno do Estadual

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Kartódromo Internacional de Monte Alegre Ltda, CNPJ: 30.252.743/000110, com endereço na estrada do Retiro, Centro, Monte Alegre/RN, torna público
que está requerendo à Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre/RN, a Licença Simplificada para Construção do um
Kartódromo, localizado na Av. Joaquim Ubarana, s/n, Centro, Monte Alegre/
RN em uma área de 10,00 ha com área construída total de 3.929,78 m2.

NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica a Sra. ILKA SUÉLY SILVA ALVES, CPF/MF 009.079.218-17,
NOTIFICADA a dar cumprimento quanto ao pagamento do valor remanescente
da compra dos LOTES 94, 95 e 96 do Loteamento Barra Nova em Pium, Município de Nizia Floresta/RN, realizada junto ao Sr. MARCOS DAKOWSKI, CPF
880.380.337-87 residente na Rua Ceará Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59020240 no prazo de 15 dias sob pena de rescisão contratual com perda do sinal.

LICENÇA AMBIENTAL
A empresa PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ/MF n°
12.801.601/0001-82, torna público, conforme a resolução CONAMA n° 237/79, que requereu à SEMURB em 12/09/2018, através do Processo Administrativo n° 003464/2014-93, a
renovação da Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de uma LOCADORA DE
VEÍCULOS com área construída de 944,56 m2 em um terreno de 1.600,00 m2, situado na Av.
Engenheiro Roberto Freire, 2284, Capim Macio, CEP 59078-600, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
PROCESSO Nº. 121.012/2019
Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do
município, designada pela portaria nº. 008/2019, de 11 de janeiro de 2019, nos termos da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores tornam público que realizará Processo Licitatório para
Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das
obras/serviços de Reformas das Unidades Básicas de Saúde – UBS; da Zona Urbana e Rural no
município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta
serão entregues até as 09h00min do dia 22 de Março de 2019, na Sala da CPL na sede da Prefeitura
Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O edital e seus
anexos estão à disposição do publico, podendo ser retirado no endereço acima citado ou na página
www.serracaiada.rn.gov.br. Esclarecimentos serão prestados pela CPL, de Segunda a Sexta-Feira,
das 08 às 12 horas, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3293-0038 e pelo e-mail:
cpl.pmsc@gmail.com.
Serra Caiada/RN, 28 de Fevereiro de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva - Presidente da CPL

COOPERATIVA DOS CONSULTORES MULTIDISCIPLINARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA – COOPMULT - CNPJ: 10.293.643/0001-24 - NIRE: 24400005212
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
A Comissão constituída por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo dos seus direitos sociais, conforme previsões estatutária (§ 1° do art. 20 do Estatuto Social da Cooperativa) e legal (§
2° do art. 38 da Lei 5.764/71), da COOPERATIVA DOS CONSULTORES MULTIDISCIPLINARES
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA - COOPMULT convoca os cooperados, que
nesta data totalizam 20 (vinte), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizarão fora da sua sede social, na Av. Nascimento de Castro, 1786, Sala 201 - Lagoa
Nova - Natal - RN, CEP 59054-450, para melhor acomodação dos seus cooperados, no dia 11 de
março de 2019 (segunda-feira), em primeira convocação às 10h (dez horas), com a presença de
2/3 (dois terços) dos cooperados, não havendo quórum legal, em segunda convocação às 11h
(onze horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 12h (doze horas),
no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: Pauta da Assembleia Geral Extraordinária: I - Justificativa da
não realização das Assembleias Gerais Ordinárias de 2015, 2016, 2017 e 2018, referentes às
prestações de contas dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, respectivamente. II - Prestação de contas dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, compreendendo: a) Relatório
de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do
Conselho Fiscal. III - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. Pauta da Assembleia Geral Ordinária: I - Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo:
a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; d)
Parecer do Conselho Fiscal. II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. III Eleição dos componentes da Diretoria. IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
V - Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos componentes da Diretoria
e do Conselho Fiscal. VI - Plano de Trabalho para o ano de 2019. VII - Outros assuntos não
deliberativos de interesse social.
Natal/RN, 28 de fevereiro de 2019.
Assinatura de 4 (quatro) cooperados, conforme o § 1° do art. 24:
Rafaella Iliana Alves Arcila; Fernando Barreto de Melo; Vanilde Alves Arcila ;
Paulo Duarte de Queiroz Filho.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS
ESTOFADOS MARIANA LTDA - EPP, de CNPJ: 04.136.062/0001-86, torna público que está
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada-RLS para a Ind. de Fabricação de
Estofados, localizada na Rua Padre Bento, 1150 – Dinarte Mariz – Parelhas/RN.
JAILSON ALVES DA SILVA
Dir. Presidente
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Com Vinícius Jr. na lista, Tite convoca
Seleção Brasileira para amistosos
Relação também marca a volta do lateral-direito Daniel Alves, que se lesionou ainda na preparação da
Copa do Mundo da Rússia e só voltou aos gramados em novembro do ano passado, no PSG, da França
Lucas Figueiredo / CBF

O técnico Tite convocou nesta
quarta-feira, 28, Vinícius Júnior
para o ataque da Seleção Brasileira
de Futebol, em dois amistosos que
serão disputados em março. O anúncio da lista de jogadores foi feito na
sede da Confederação Brasileira de
Futebol, no Rio de Janeiro.
Esta é a primeira convocação
(veja relação completa em www.agorarn.com.br) do atleta, de 18 anos,
que vai compor o ataque brasileiro
com Everton, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison. Neymar Jr. segue
se recuperando de uma lesão.
Na coletiva de imprensa após
a convocação, Tite elogiou Vinicius
Junior e afirmou que a convocação
é uma oportunidade de amadurecimento para o atleta.

Vinicius Júnior foi destaque nas bases, e agora terá 1ª chance no profissional
“Quero, tomara, poder proporcionar a ele esse crescimento, essa

evolução, essa afirmação”, disse Tite, que pediu calma em relação às

expectativas. “Não acredito em pular etapas, mas acredito que alguns
atletas têm a capacidade de apressar
etapas de maturidade”.
Quem também estreia na seleção principal é Felipe Anderson,
definido por Tite como “um jogador
da articulação”.
A seleção também terá a volta de
Daniel Alves, que se lesionou ainda
na preparação da Copa da Rússia e
só voltou aos gramados em novembro do ano passado.
A seleção convocada pelo técnico
Tite vai enfrentar o Panamá no dia
23 de março, às 14h de Brasília, e a
República Tcheca no dia 26 de março, às 16h45. O primeiro amistoso
será em Porto, e o segundo, em Praga, na própria República Tcheca. l

RECUPERAÇÃO

Estafe de Tite prevê Neymar
melhorado na Copa América

TERÇA
5 MARÇO

Lucas Figueiredo / CBF

A comissão técnica de Tite na
Seleção Brasileira demonstrou nesta quinta-feira, 28, otimismo com a
recuperação do atacante Neymar.
Segundo o preparador físico Fábio
Mahseredjian, o jogador vai se apresentar para a disputa da Copa América em situação física melhor do que
a do ano passado, quando teve antes
da Copa do Mundo uma lesão idêntica no mesmo local, o pé direito.
Mahseredjian diz ter contato
frequente com o preparador físico
pessoal de Neymar, Ricardo Rosa,
que também integra o trabalho na
Seleção Brasileira, para acompanhar a evolução do tratamento fisioterápico, assim como ter informações
da carga de trabalhos físicos submetidas ao atacante.
“Acreditamos que na apresentação à Copa América ele já vai ter
jogado de quatro a seis partidas pelo
Paris Saint-Germain e estará em
melhores condições físicas do que foi
na Copa do Mundo de 2018”, disse
nesta quinta durante a convocação
da Seleção para amistosos no próximo mês, contra o Panamá e República Checa.
A Seleção vai se reunir em mar-
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2019
Neymar está se recuperando de lesão
ço, na cidade do Porto, em Portugal, sem a presença do atacante. A
previsão dos médicos é de Neymar
retornar a atuar em abril, um mês
antes da convocação final para a
Copa América. A equipe do técnico
Tite deve ser reunir no fim de maio
na Granja Comary, em Teresópolis,
para iniciar a preparação para o torneio, que terá início em 14 de junho.
No ano passado, o atacante só
se recuperou totalmente da lesão e
voltou a atuar a cerca de duas semanas da estreia na Copa do Mundo. O
camisa 10 da Seleção ganhou chance
de entrar em campo em um amistoso
contra a Croácia, em Liverpool. Na
Rússia,participou dos 5 jogos. l
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