
Brasil vence Catar 
por 2 a 0 em 
amistoso no DF
Richarlison e Gabriel Jesus 
marcaram os gols em jogo 
que Neymar saiu machucado

Vitória 16 O Rio Grande do Norte 
iniciou nesta semana a 
discussão das prioridades 
para aderir ao Plano de 
Promoção do Equilíbrio 
Fiscal (PEF). O programa vai 
socorrer estados endividados, 
permitindo a recuperação da 
capacidade de pagamento 
até 2022. Em troca disso, o 
governo Federal vai obrigar 
que os entes cumpram 

algumas regras de ajuste 
fiscal. A expectativa é de que 
o governo potiguar consiga 
R$ 1,1 bilhão em ajuda.

A regulamentação do 
PEF foi enviada na última 
terça-feira, 5, pelo presidente 
Jair Bolsonaro à Câmara dos 
Deputados.

De acordo com o projeto, 
que foi elaborado pela 
Secretaria do Tesouro 

Nacional, os postulantes 
ao PEF terão de cumprir 
três de um conjunto 
de oito possibilidades 
relacionadas com o equilíbrio 
financeiro. São medidas 
como a autorização para 
privatização de empresas 
públicas, redução dos 
incentivos ou benefícios 
fiscais ou mesmo a adoção do 
teto dos gastos.

RN espera receber "socorro" 
de R$ 1 bilhão em novo plano

Equilíbrio fiscal 03
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O lado 
sombrio 
da Fênix
Novo filme da franquia X-Men, 
"Fênix Negra" chega aos cinemas 
nesta quinta-feira contando história 
de personagem que absorveu força 
cósmica e redescobre poderes.

Cinema 15

Professores da UFRN 
vão parar no dia 17

Protesto 02

Agentes brecam motim  
no presídio de Alcaçuz

Sistema prisional 06

TRE mantém Zenaide 
no cargo de senadora

Ação rejeitada 11

Reuters

Divulgação



CAPACIDADE DE INVESTIMENTO
O vereador Kléber Fernandes 

(PDT), líder do governo na 
Câmara de Natal, avaliou como 
muito positiva a notícia de que a 
Prefeitura reduziu mais uma vez 
sua despesa com pessoal. Com 
a diminuição do gasto, segundo 
Kléber, o Município retomará 
sua capacidade de investimento. 
“Isso se refl ete para a população 
nas áreas da saúde, da educação, 
da mobilidade urbana e da 
iluminação pública”, ressaltou.

BUROCRACIA
O secretário estadual de 

Saúde, Cipriano Maia, culpou 
a burocracia pelos problemas 
na aquisição de insumos para 
hospitais do Estado. “As muitas 
questões burocráticas fazem com 
que as contratações, licitações 
e até compras demorem cerca 
de seis meses”, disse, ao ser 
sabatinado pelos deputados 
da Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa.

ANTIAMBIENTALISTA
Para o deputado estadual 

Sandro Pimentel (PSOL), o que 
há no governo do presidente 
Jair Bolsonaro é uma “política 
antiambientalista”. “O governo 
não tem política de preservação 
ambiental. Enquanto o mundo 
inteiro avança na proibição 
de agrotóxicos, o governo 
Bolsonaro liberou 153 tipos 
dessas substâncias químicas 
no Brasil”, ressaltou, durante 
pronunciamento ontem na 
Assembleia Legislativa.

VENDA DE ATIVOS
Um dos mais experientes 

deputados da Assembleia, José 
Dias (PSDB) defendeu nesta 
quarta-feira que o Governo do 
Estado se desfaça de ativos como 
a Caern e a Potigás. Para ele, 
medidas como essa aliadas às que 
o governo já vem implementando, 
como a proposição do Teto de 
Gastos e o combate à sonegação 
fi scal, podem contribuir para 
aliviar o quadro de rombo nas 
contas públicas.

INSIGNIFICATIVO
O novo reitor da UFRN, 

professor José Daniel Diniz Melo, 
não acredita que a proposta 
de cobrança de mensalidade 
nos cursos de pós-graduação, 
ideia ventilada pelo ministro 
Abraham Weintraub (Educação), 
vá prosperar. Segundo o reitor, 
essa é uma questão menor e, 
mesmo que houvesse cobrança 
nesses cursos, o incremento de 
orçamento seria insignifi cativo.
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Se o futuro próximo indica tempos difíceis na eco-
nomia, o dever de casa do administrador público é pisar 
no freio do gasto imediatamente. Não é fácil, não é po-
pular, mas é preciso. E, ao que parece, é o que faz neste 
momento, desde que assumiu a gestão, o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias. 

Dados do Relatório de Gestão Fiscal revelam que 
o comprometimento da receita com funcionalismo em 
Natal caiu 48,34% nos quatro primeiros meses deste 
ano. Isso é menos do que o chamado limite de alerta, 
parâmetro de gastos com pessoal que os municípios 
não devem ultrapassar - mas a maior ultrapassa.

Dois fatores explicam essa queda: o aumento na ar-
recadação municipal e os cortes de gastos. E, antes que 
se atribua mais essa impopularidade ao atual gestor, 
eles indicam o cumprimento à risca de um compromis-
so feito lá atrás - há dois anos - pelo então prefeito Car-
los Eduardo Alves em Termo de Ajustamento de Gestão 
(TAG) celebrado junto ao Ministério Público do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 

Compromisso cumprido, fardo assumido. 
Ao manter a proibição, por exemplo, da concessão 

de gratifi cações ou qualquer outro aumento de despe-
sa sobre a folha de pagamento, além de atrair a ira de 
parte dos servidores, o atual prefeito repetiu o mantra 
segundo o qual não há solução sem sacrifício.

Já não se pode dizer o mesmo de outros poderes, 
como o Legislativo e o Judiciário, que estão bem lon-
ge desse compromisso, apesar de terem suas fi nanças 
atreladas ao Executivo.

Indiferentes ao sacrifício da população, as elites 

dessas categorias atuam obstinadamente para se dar 
aumentos e benefícios, explicando, em boa parte, a 
tragédia de estados e municípios brasileiros, que pra-
ticamente dobraram seus rombos fi scais nos últimos 
quatro anos, passando de R$ 47 bilhões em 2014 para 
mais de R$ 90 bilhões em 2018. 

Pelo menos o município de Natal conseguiu realizar 
sua modesta economia sem a demissão de servidores 
ativos, a terceira e mais cruel das opções quando se fala 
em ajuste fi scal. 

Em vez disso, o prefeito preferiu implantar um 
Conselho de Governança para detectar e coibir gastos 
desnecessários e eliminá-los, como manda o fi gurino. 
Hoje, toda a despesa acima de R$ 30 mil passa obri-
gatoriamente pela aprovação desse colegiado antes de 
ser executada e virar empenho. 

Como se sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
prevê que os municípios fi quem proibidos de receber 
transferências voluntárias do governo federal se ultra-
passarem os 54% de comprometimento da receita com 
pessoal, entre outras penalidades. 

Nem é preciso dizer que isso inviabilizaria a presta-
ção de vários serviços nas áreas de saúde, educação e 
assistência social – o que não é desejável para nenhuma 
administração que se preze.

Com a reforma da Previdência seguidamente pro-
crastinada no Congresso, o que obriga o governo a 
contingenciar recursos a quase toda a máquina admi-
nistrativa, nesse salve-se quem puder, faz bem o prefei-
to em zelar pela governança e praticar a prudência, por 
menos popular que ela seja.

Previdência e caldo de galinha
não fazem mal a ninguém

A Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT) aprovou, nesta 
quarta-feira, 5, o projeto que desti-
na 20% dos rendimentos do Fundo 
Social para pesquisa e desenvolvi-
mento científi co. O Fundo Social 
é formado por recursos recebidos 
pelo governo a partir da exploração 
do petróleo da camada pré-sal.

O relator do projeto na comis-
são foi o senador potiguar Jean 
Paul Prates (PT). Ele deu voto pela 
aprovação da proposta e informou 
que teve várias oportunidades de 
discutir o projeto com o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos Pon-
tes, também favorável ao texto.

"Estamos preenchendo uma 
lacuna legal que, atualmente, im-
pede esse investimento em ciência 
e tecnologia. Essa parcela dos ren-

dimentos é destinada a gerações 
futuras, para que elas tenham 
atividades diversas do que a explo-
ração de um bem não renovável [o 
petróleo]", disse.

Jean Paul Prates foi o relator do projeto

Comissão aprova projeto que 
destina mais verba para ciência

Senado

Geraldo Magela / Agência Senado

Fundo Social é formado por recursos recebidos 
pelo governo a partir da exploração do pré-sal

Os professores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) decidiram paralisar as 
atividades em 14 de junho, por um 
dia. A decisão aconteceu em plebis-
cito realizado entre os dias 3 e 5 de 
junho, através de sistema eletrôni-
co. Foram 507 (78,8%) votos a favor 
e 136 (21,2%) contra a defl agração 
do movimento.

De acordo com o Adurn-Sindi-
cato, que representa os docentes 
da UFRN, o movimento é nacio-
nal e tem apoio da Frente Brasil 
Popular. "Marcará um período de 
mobilizações e protestos contra a 
ideia, amplamente disseminada 
pelo governo de Jair Bolsonaro, de 
que os direitos previstos na Cons-
tituição não cabem no orçamento 
e, portanto, precisam ser revistos", 
disse a entidade, em nota.

"A nossa responsabilidade 
neste momento não é pequena. 
Depende do nosso poder de mobi-
lização a construção de um amplo 
movimento de resistência”, avalia 

o presidente do Adurn-Sindicato, 
professor Wellington Duarte.

Participaram da consulta feita 
pelo Adurn-Sindicato os professores 
sindicalizados e não sindicalizados. 
Ao todo, são 2.364 aptos a votar.

Deputado estadual Sandro Pimentel 

Professores da UFRN vão parar 
dia 17 em ato contra Bolsonaro

Por um dia

José Aldenir / Agora RN

Eduardo Maia / ALRN
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O Rio Grande do Norte ini-
ciou esta semana a discussão das 
prioridades para aderir ao Plano 
de Promoção do Equilíbrio Fiscal 
(PEF). O programa vai socorrer 
estados endividados, permitindo a 
recuperação da capacidade de pa-
gamento até 2022. Em troca disso, 
o governo Federal vai obrigar que 
os entes cumpram algumas regras 
de ajuste fi scal. A expectativa é de 
que o governo potiguar consiga R$ 
1,1 bilhão em ajuda fi nanceira.

A regulamentação do PEF – 
também chamado de Plano Man-
sueto, em referência ao secretário 
do Tesouro Nacional Mansueto 
Almeida – foi enviada na última 
terça-feira, 5, pelo presidente Jair 
Bolsonaro à Câmara dos Deputa-
dos.

O projeto de lei complementar 
149/19 vai disponibilizar R$ 40 
bilhões para os estados que atingi-
rem as metas previstas. O ente que 
aderir, no entanto, receberá os re-
cursos em parcelas. Se não houver 
melhora fi nanceira, as parcelas se-
guintes serão canceladas. De acor-
do com o projeto, que foi elaborado 
pela Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, os postulantes ao PEF terão 
de cumprir três de um conjunto 
de oito possibilidades relacionadas 
com o equilíbrio fi nanceiro. São 
medidas como a autorização para 
privatização de empresas públicas, 
redução dos incentivos ou benefí-
cios fi scais ou mesmo a adoção do 
teto dos gastos.

Segundo Aldemir Freire, ti-
tular da Secretaria Estadual de 
Planejamento e Finanças (Seplan), 
o Rio Grande do Norte já defi niu 
uma das prioridades: o teto de gas-
tos. Um projeto de lei relacionado 
ao assunto, defi nindo que o Estado 
não poderá mais gastar do que a 
despesa do ano anterior acresci-
da de até 70% do crescimento da 
receita, ainda está tramitando na 
Assembleia Legislativa do Estado. 
“As outras duas estão discussão, 
pois ainda precisamos de uma defi -
nir isso com a governadora Fátima. 
Teremos uma reunião ainda esta 
semana para defi nir estas ques-
tões”, disse ele.

Com a aprovação do Plano de 
Equilíbrio Fiscal, a Seplan espera 
que o Rio Grande do Norte receba 
cerca de R$ 1,1 bilhão. “Segundo o 
Tesouro Nacional, poderemos obter 
até 12% da atual Receita Corrente 
Líquida (RCL) de 2018.”, explicou. 
Em 2018, segundo a Seplan, o valor 
da RCL foi de R$ 9,5 bilhões. “É um 
valor razoável. E concordamos que 
o valor seja parcelado, com paga-
mentos anuais, mas não queremos 

Secretário Planejamento, Aldemir Freire: "Vamos abater as dívidas de curto prazo"

RN espera receber até R$ 1,1 bilhão com o 
socorro do novo Plano de Equilíbrio Fiscal
Enquanto o projeto de lei que regulamenta a ajuda financeira aos estados é analisada pela Câmara 
dos Deputados, Secretaria Planejamento trabalha nas prioridades de adesão ao programa federal

Ajuda

José Aldenir / Agora RN

Antes de defi nir as priorida-
des, o Rio Grande do Norte terá 
de entregar 24 documentos para a 
chamada pré-adesão ao Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal. Até 
o momento, o governo estadual já 
respondeu oito demandas, como a 
atual quadro da dívida, a situação 
previdenciária e a arrecadação es-
tadual com o ICMS. “Já estamos 
preenchendo toda a documentação 
necessária para ser enviada”, rela-
tou Aldemir Freire.

Sobre as oito prioridades, o go-
verno estadual ainda não defi niu 
as três escolhas. E também não 
descartou nenhuma das possibili-
dades. Nem mesmo a privatização 
de empresas públicas, como as res-
ponsáveis por saneamento, ener-
gia e gás. A Companhia de Água 
e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) poderia ser uma das esco-
lhidas, por exemplo. 

“Não temos nada descartado. 
Estamos analisando todos os cená-
rios. Não vamos privatizar Caern, 
mas podemos abrir o capital. A 
governadora Fátima Bezerra já 
falou sobre isso, mas não há nada 
defi nido”, apontou ele.

Com a abertura do capital, po-
deria ser feita uma oferta pública 
para a venda de ações para o pú-
blico externo. Desta forma, a Caern 
poderia abrir parte da administra-
ção para o setor privado.

Além desta possibilidade, o 
governo estadual também analisa 
mudanças no sistema de benefícios 
fi scais, que também fazem parte 
das prioridades, como é o caso da 
reformulação do  Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Indus-
trial do Estado do Rio Grande do 
Norte (PROADI). “Vamos transfor-
mar o Proadi numa isenção fi scal 
pura e simples. É assim em todos 
os estados do Nordeste”, detalhou.

A expectativa da Seplan é que, 
até 2022, o Rio Grande do Norte 
tenha uma melhor capacidade 
de liquidez. No entanto, Aldemir 
Freire teme que uma a demora na 
aprovação e sanção do projeto de lei 
149/19, que ainda está sob análise 
de Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados, implique em atrasos no re-
cebimento de recursos. “O projeto 
demorou muito a ser enviado, mas 
esperamos que tudo seja resolvido 
até o fi m do ano”, encerrou.

Abertura do capital 
da Companhia de 
Águas do RN

que o valor seja linear [dividido de 
forma igual]”, explicou o secretário.

Aldemir Freire é contra a line-
aridade proposta pela Secretaria 
do Tesouro Nacional. O órgão quer 
que os pagamentos sejam unifor-
mes como forma de obrigar que 
os Estados se adequem às regras. 
“Os Estados precisam, neste mo-
mento, de um respiradouro. Nós 
não estamos nos endividando, na 
verdade. Estamos trocando de dívi-
da. Vamos pegar o dinheiro e uti-
lizá-lo para quitar os nossos restos 
a pagar. Vamos abater a dívida de 
curto prazo e fi car com a de longo 
prazo”, rebate Aldemir Freire. Isso 
porque ao obter adesão ao PEF o 

governo estadual terá a possibi-
lidade de fi rmar um empréstimo 
com instituição fi nanceira. O Rio 
Grande do Norte tem, inclusive, 
conversas adiantadas com o Banco 
Mundial.

Atualmente, o Estado está com 
nota C no índice de capacidade de 
pagamento (CAPAG), que mede a 
capacidade do ente público em ar-
car com despesas de curto prazo. 
“Acordamos com o Tesouro Nacio-
nal a trajetória para a poupança 
corrente e a nossa despesa. Nós 
acordamos reduzir as despesas a 
até 95% da receita. Estamos, hoje, 
com 97% de comprometimento”, 
detalhou Aldemir.

Possibilidades de adesão ao Plano de Equilíbrio Fiscal:
1- Autorização para privatização de empresas dos setores fi nan-

ceiro, de energia, de saneamento, ou de gás, com vistas à utilização 
dos recursos para quitação de passivos;

2- Redução dos incentivos ou benefícios de natureza tributária 
em 10% no primeiro exercício subsequente ao da assinatura do Pla-
no e suspensão das concessões de novos incentivos ou benefícios tri-
butários pelo período de duração do PEF; 

3- Revisão do regime jurídico único dos servidores da adminis-
tração pública direta, autárquica e fundacional para suprimir os be-
nefícios ou as vantagens não previstas no regime jurídico único dos 
servidores públicos da União; 

4 -Adoção do teto dos gastos limitados ao IPCA ou à variação 
anual da receita corrente líquida, o que for menor; 

5- Eliminação das vinculações de receitas de impostos não previs-
tas na Constituição Federal, bem como das vinculações que excedem 
aos limites previstos na Constituição Federal; 

6 - Adoção do princípio de unidade de tesouraria, observado o 
disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vistas 
a implementar mecanismos de gestão fi nanceira centralizada junto 
ao Tesouro do Poder Executivo;  

7 - Adoção, conforme diretrizes estabelecidas pela Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP), de medidas voltadas à prestação de serviço de 
gás canalizado;

8 - Contratação de serviços de saneamento básico de acordo com o 
modelo de concessões de serviço público previsto na Lei nº 8.987/1995 
e, quando houver companhia de saneamento, a adoção do seu proces-
so de desestatização.

O Projeto da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (PL-
DO) já tem relator defi nido. 
A matéria foi distribuída na 
reunião da Comissão de Fi-
nanças e Fiscalização (CFF) 
realizada na tarde desta 
quarta-feira, 5, para o depu-
tado José Dias (PSDB).

“A matéria foi muito bem 
distribuída porque o deputa-
do José Dias tem uma larga 
experiência em matérias or-
çamentárias. Ele vai abrir o 
prazo para apresentação de 
emenda e a LDO tem que ser 
votada no plenário da Assem-
bleia Legislativa num prazo 
de 45 dias, a partir dessa 
defi nição do relator”, disse o 
deputado Tomba Farias (PS-
DB) logo após o encerramento 
da reunião.

A votação do projeto de lei 
103/2016, apresentado pela 
vereadora Nina Souza (PDT), 
que regulamenta o serviço 
de transporte remunerado 
privado individual de passa-
geiros, terá a votação encer-
ra nesta quinta-feira, 6, na 
Câmara Municipal de Natal. 
A previsão era que o projeto 
fosse encerrado nesta quar-
ta-feira, 5, mas em razão da 
análise das diversas emendas 
encartadas, a votação foi sus-
pensa. Apenas cinco das 32 
emendas foram apreciadas. 
Uma das aprovadas obriga 
que os motoristas tenha uma 
carteira de identifi cação. 

Deputado José 
Dias é escolhido 
relator do Projeto 
da LDO

Câmara suspende 
sessão, e votação 
da "Lei do Uber" 
continuará hoje

Assembleia

Transporte

Deputado José Dias (PSDB)

José Aldenir / Agora RN
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O deputado estadual Co-
ronel Azevedo (PSL) usou a 
tribuna da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Nor-
te, nesta quarta-feira, 5, para 
propor que o presidente Jair 
Bolsonaro receba o título de 
cidadão norte-rio-grandense.

O deputado fez a sugestão 
após elencar ações do governo 
federal que benefi ciaram o 
Rio Grande do Norte. Dentre 
essas ações, o parlamentar 
destacou o reconhecimento do 
sal como bem social e o anún-
cio da implementação de uma 
escola militar em Natal.

Para que Coronel Azeve-
do consiga aprovar sua pro-
posta, ele precisaria de 1/3 do 
quórum da Assembleia – ou 
seja, oito dos 24 deputados. 

Azevedo propõe 
que Bolsonaro 
receba título de 
cidadão potiguar

Homenagem

Deputado Coronel Azevedo (PSL)

José Aldenir / Agora RN 

O presidente Jair Bolsonaro re-
conheceu que o governo tem tido di-
fi culdade em montar uma base no 
Congresso para aprovar a proposta 
de reforma da Previdência e disse 
acreditar que ainda não tem os 308 
votos necessários para aprovar a 
proposta de emenda à Constituição 
(PEC) no plenário da Câmara, mas 
afi rmou que parlamentares “reti-
centes estão cedendo”.

Segundo Bolsonaro, embora 

“uma minoria” dos deputados 
seja contrária às mudanças nas 
regras de aposentadoria, o des-
gaste político é um impeditivo 
para que o projeto angarie maior 
apoio. “Os governadores dizem 
que querem aprovar a reforma, 
mas que têm difi culdade com su-
as bancadas”, disse o presidente 
em entrevista ao Programa do 
Ratinho, do SBT, exibida na noi-
te da última terça-feira, 4.

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante disponibilizou um for-
mulário online, em seu site ofi cial, 
para que empresas interessadas 
em investir no município apresen-
tem seu protocolo de intenções.

No formulário, os interessados 
precisam fornecer informações 
sobre o empreendimento (nome, 
CNPJ, telefone, e-mail, endereço 
e tipo de empresa) e as intenções 
da instalação no município (ativi-
dade que pretende instalar, a área 
que pretende construir e o tempo 
de obras). Os responsáveis ainda 
devem imprimir o formulário, 

assinar e entregar na Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo.

Segundo o secretário Vagner 
Araújo, o documento vai dar mais 
agilidade na elaboração de incen-
tivos fi scais por parte da Prefei-
tura para cada empresa. “É uma 
ferramenta ágil e prática, que vai 
permitir que tenhamos mais cla-
reza sobre os planos das empresas 
que pretendem investir na cidade. 
A partir dele, iniciaremos uma 
conversa sobre os incentivos que 
podemos fornecer a esses empreen-
dimentos”, disse.

Jair Bolsonaro e apresentador Ratinho

Secretário municipal Vágner Araújo

Presidente diz que ainda não tem votos 
para aprovar reforma da Previdência

Prefeitura cria protocolo de intenções 
para empreendedores do município

Articulação

São Gonçalo

Gabriel Cardoso / SBT

José Aldenir / Agora RN

O deputado federal Girão Mon-
teiro (PSL) elogiou o plano do go-
verno Jair Bolsonaro de construir 
em Natal, até o fi nal deste ano, um 
colégio militar. O presidente anun-
ciou o investimento na terça-feira, 
4, durante a assinatura do decreto 
que reconheceu o sal como bem 
social, o que benefi cia a produção 
na região da Costa Branca, no Rio 
Grande do Norte.

De acordo com Girão, que é 
general da reserva do Exército, a 
construção da escola militar é uma 
demonstração do governo de que 
deseja melhorar a educação públi-
ca no País.

“É pela educação que vamos 

mudar o Brasil. Vamos fazer com 
que haja mais cidadania, ordem e 
disciplina. Para que haja progres-
so, tem que ter ordem, e nunca 
precisamos tanto de ordem para 
alcançar o progresso”, explicou o 
deputado, em entrevista ao pro-
grama A hora é agora, apresentado 
por Renato Dantas e Jalmir Olivei-
ra na rádio Agora FM (97,9).

O parlamentar negou que o 
plano seja formar novos militares 
nessas escolas. “Não são escolas 
para preparação para a carreira 
militar, são escolas para preparar 
o cidadão. Tem uma boa qualidade 
de ensino. Sempre se saem melhor 
que as demais escolas”, frisou.

Girão parabenizou o trabalho 
desenvolvido nos campi do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, mas ponderou que é ne-
cessário separar o ensino da ques-
tão ideológica. “As escolas técnicas 
também (assim como as escolas mi-
litares) têm um ensino muito bom, 
porém um ensino que tem que ser 
pautado em cima do conhecimento, 
não pautado sobre pregações políti-
cas e ideológicas”, encerrou.

A capital do RN será uma das 
três cidades que irão receber esco-
las militares. Natal foi a segunda 
cidade a ser anunciada. A primeira 
construída, de acordo com o presi-
dente, será em São Paulo (SP). Deputado federal Girão Monteiro (PSL)

Escola militar não terá foco em preparar 
para as Forças Armadas, afirma Girão
Girão parabenizou o trabalho desenvolvido nos campi do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia, mas ponderou que é necessário separar o ensino da questão ideológica

Educação

José Aldenir / Agora RN

O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN
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As regalias que o contribuinte banca na Câmara dos 
Deputados não se limitam apenas aos salários de mais 
de R$33 mil dos parlamentares e verbas de R$150 mil 
para o gabinete de suas excelências. Também acabam 

na conta do contribuinte brasileiro mimos para funcio-
nários públicos da Câmara, como mesas de jantar e até 
orientador/professor para o trabalho de conclusão de 
curso de funcionário da Casa.

Câmara bate recorde em regalias até para servidor

Justiça ameaça dar a Lula o que negou a Cunha

QUEM PÕE MESA
Acabou na nossa conta quatro 

mesas de jantar compradas 
por R$3,4 mil cada. Na melhor 
hipótese, se destinam aos imóveis 
funcionais.

PROFESSOR NA NOSSA CONTA
Servidor da Câmara ganha 

bem, mas foi o contribuinte quem 
pagou R$694 pela contratação de 
um professor particular para o 
abastado.

HAJA TINTA
Até conta do “século passado” 

é repassada ao contribuinte: a 
Câmara já torrou este ano mais 

de R$5,1 mil em 1,6 mil carimbos 
sortidos.

DÁ UM GOOGLE
A Câmara contratou, por 

R$4 mil empresa “especializada 
em pesquisas via web” para 
levantamento de salários. No 
Google seria grátis.

SOB NOVA DIREÇÃO
O novo presidente do PSDB, 

Bruno Araújo, tem a missão de 
levar o partido ao centro, sem 
a lorota de “centro-esquerda” 
de antes. O antecessor Geraldo 
Alckmin quase fez de tucano 
espécie em extinção.

FALTA DE CONSIDERAÇÃO
O MPF acusa Romero 

Jucá de haver colocado Sergio 
Machado na presidência da 
Transpetro. Renan Calheiros 
deve ter odiado tamanha falta de 
reconhecimento.

PEGARAM LEVE
O Procon de São Paulo 

multou Latam, GOL e Azul em 
R$ 6,9 milhões por cobrar por 
cobrança antecipada da marcação 
de assentos. Faltou mandar 
devolver, em dobro, valores 
tomados dos passageiros lesados.

SABE QUEM ESTÁ LÁ
A senadora Soraya Thronicke 

PODER SEM PUDOR

O VOTO DE CABRESTO
Trinta anos antes do documentário “Peões”, sobre a tra-

jetória de Lula, o documentarista Eduardo Coutinho imor-
talizou em “Teodorico Bezerra – O Imperador do Sertão” a 
história do major potiguar que pedia votos assim:

- Olhe, você não tem um boi, uma galinha, um terreno... 
Nada para me dar. Você só tem o voto. É só o que peço – dizia 
o major aos empregados.

Atendendo a defesa de Lula, com parecer 
favorável do Ministério Público Federal 
(MPF), a Justiça adotará pesos e medidas 
distintos para casos idênticos. Outro 
presidiário ilustre por crime da mesma laia, 
Eduardo Cunha já poderia estar no semiaberto 

ou em prisão domiciliar, mas o MPF foi 
contra e a juíza Carolina Lebbos, da vara 
de execuções penais de Curitiba, assentiu, 
lembrando que o criminoso é reincidente: há 
outra condenação em primeira instância. E o 
manteve na prisão.

REINCIDÊNCIA CONTA
A defesa de Cunha reclamou porque a 

segunda condenação ainda não foi confi rmada em 
segunda instância, mas não teve choro nem vela.

DOIS PESOS...
Os casos são idênticos: Lula já pode ter o 

semiaberto, mas há uma segunda condenação a 
12 anos e 11 meses, tanto quanto Cunha.

É SÓ O COMEÇO
Condenado pela propina recebida por meio do 

tríplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, Lula en-
frenta outras seis acusações igualmente graves.

Como sempre, o PT
age contra o Brasil”

Deputada Carla Zambelli 
(PSL-SP)
sobre a obstrução do PT 
ao crédito suplementar

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Agência Brasil / Reprodução

(PSL-MS) está surpresa com o 
nível de desconhecimento sobre 
o parlamento. “Pessoas que não 
estão aqui dentro”, diz ela, acham 
que “sabem mais do que quem 
está dentro”.

AMBIENTE FAVORÁVEL
O número de emendas 

apresentadas à reforma da 
Previdência do governo Bolsonaro 
é bem menor do que as 460 
apresentadas durante idêntica 
discussão no governo Lula.

NA NOSSA CONTA
Sem conseguir cobrar a 

energia em áreas comandadas 
pelo tráfi co ou milicianos, os 
“gatos” no RJ equivalem a 24% da 
energia consumida no Estado.

CONTRA A CORRUPÇÃO
A Frente Parlamentar Ética 

Contra a Corrupção realiza, nesta 
quinta, seminário sobre medidas 
para a redução da impunidade, 
como o fi m do foro privilegiado.

APRENDEU RÁPIDO
O deputado Alexandre Frota 

(PSL-SP) tomou gosto pela 
política. Em reunião do Congresso, 
anunciou a liberação da bancada 
para votar de acordo com a 
consciência de cada deputado. 
Todos fi caram surpresos.

Um princípio de rebelião na 
Penitenciária Estadual Rogério 
Coutinho Madruga, conhecida 
como o pavilhão 5 do Presídio de 
Alcaçuz, em Nísia Floresta, acon-
teceu nesta quarta-feira, 5, por vol-
ta das 10h, de acordo a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública e 
Defesa Social (Sesed).

A ação rápida dos agentes pe-
nitenciários lotados na unidade, 
segundo a pasta, foi primordial 
para conter o avanço do motim. 
Ainda segundo da Sesed, um he-
licóptero foi utilizado para fazer 
o monitoramento do presídio nas 
horas seguintes, de modo a tentar 
evitar possíveis sinistros.

Ainda nesta quarta-feira, mu-
lheres de presos fi zeram protestos 

em frente à Penitenciária de Alca-
çuz e na Governadoria. Elas pe-
diam a separação dos detentos por 
fi liação a organizações criminosas. 
Desde o massacre no presídio em 
2017, os presos não são mais divi-
didos por facções.

O pavilhão 5 da Penitenciária 
de Alcaçuz conta atualmente com 
905 detentos, mas sua capacidade 
máxima é de 630, segundo infor-
mações do último boletim divul-
gado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

Também durante esta quarta-
-feira, circulou um boato nas redes 
sociais de que um preso teria mor-
rido após ser atingido em Alcaçuz. 
A Secretaria de Administração 
Penitenciária negou a ocorrência.

Agentes penitenciários brecam 
princípio de rebelião em Alcaçuz

Ação rápida

Dia foi tenso nas imediações do presídio, com 
possibilidade de motim organizado por internos

Detentos do Pavilhão 5 iniciaram motim na Penitenciária, mas ação foi interrompida

Uma reunião nesta quarta-fei-
ra, 5, entre o Governo do Estado e 
representantes de associações mi-
litares (policiais e bombeiros), para 
discutir reivindicações da categoria, 
terminou sem acordo. Com isso, a 
paralisação agendada para iniciar 
no dia 17 de junho está mantida.

Segundo o subtenente Eliabe 
Marques, presidente da Associa-
ção dos Subtenentes e Sargentos 
Policiais e Bombeiros Militares 
do RN (ASSPMBMRN), o défi cit 
salarial dos militares atualmente 
chega a 60,49%, e a categoria não 
recebe ao menos a reposição infl a-
cionária há cinco anos.

Além disto, os militares do Rio 
Grande do Norte possuem o pior sa-
lário inicial da federação na carreira 
policial e uma diferença extrema en-
tre as demais forças de segurança.

“Os índices de violência têm di-
minuído em todo o RN. Vemos isto 
sendo noticiado pelos institutos de 

pesquisa, jornais e até mesmo pelo 
próprio governo. Este resultado se 
dá graças ao sacrifício e abnegação 
dos militares estaduais, que mere-
cem uma contrapartida do governo 
pelo seu bom trabalho”, argumen-
ta o subtenente.

Paralisação dos PMs é mantida
Sem acordo

José Aldenir / Agora RN

Subtenente Eliabe Marques, da PM

José Aldenir / Agora RN
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O Ministério Público abriu 
um procedimento para investigar 
o possível descumprimento, por 
parte da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte (Uern), de 
um acórdão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que determinou a 
exoneração de servidores contra-
tados sem a prévia realização de 
concurso público. Instalado na se-
mana passada, o inquérito foi tor-
nado pública nesta quarta-feira, 5, 
com a divulgação de uma portaria 
no Diário Ofi cial do Estado.

A decisão do STF é de setembro 
de 2016. Na ocasião, os ministros 
decidiram, por unanimidade, de-
clarar como inconstitucionais tre-
chos de uma lei estadual de 1994 
que assegurou a permanência na 
Uern dos servidores que entraram 
na instituição em caráter temporá-
rio entre janeiro de 1987 e junho de 
1993, ainda por cima sem a prévia 
realização de concurso público.

Os magistrados estabeleceram 
o prazo de um ano, a partir da 
publicação da decisão, para que as 
demissões acontecessem. O relator 
do caso, ministro Dias Toffoli, en-
tendeu que o período era sufi ciente 
para que a Universidade realizasse 
novas contratações para substituir 
os funcionários que seriam demiti-
dos. Antes mesmo do trânsito em 
julgado, a Uern demitiu, em janeiro 
do ano passado, 86 servidores que 
se enquadravam na situação.

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, que aprovou 

a lei estadual e depois a promul-
gou, recorreu da decisão da Corte. 
Entretanto, em junho de 2018, por 
seis votos a um, o STF negou os 
embargos de declaração. Um mês 
depois, o caso foi declarado tran-
sitado em julgado (ou seja, sem a 
possibilidade de comportar mais 
recursos), com ganho de causa pa-
ra a Procuradoria-Geral da Repú-
blica, autora da ação.

O assessor jurídico da Uern, 
Humberto Fernandes, disse que 
a abertura do inquérito pelo Mi-
nistério Público Estadual é uma 
surpresa, já que a instituição de 
ensino exonerou os servidores, 
atendendo à determinação da Jus-
tiça. “O STF, inclusive, arquivou 

a ação (em agosto de 2018). Já 
mostramos toda a documentação 
que comprova que cumprimos a 
decisão”, argumenta.

Segundo Humberto, o que pode 
ter estimulado a abertura do novo 
inquérito é a manutenção na Uni-
versidade de outro grupo de servi-
dores que ingressaram na institui-
ção sem prestar concurso público.

Esses funcionários, contudo, 
segundo o assessor jurídico, estão 
assegurados em seus cargos por 
um Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. Um dos arti-
gos reconheceu estabilidade para 
servidores que ingressaram no 
serviço público antes de outubro 
de 1988, independentemente de 

Em nota, instituição de ensino prometeu tomar medidas para encerrar investigação

MP vai investigar se Uern descumpriu
ordem para demitir não concursados
Assessor jurídico diz que a abertura do procedimento investigativo é uma surpresa, já que a 
instituição exonerou 86 servidores. Manutenção de outro grupo pode ter estimulado investigação

Inquérito

Uern / Reprodução

O Rio Grande do Norte 
registrou 149 assassinatos de 
mulheres no ano de 2017. A 
informação está no Anuário 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica, estudo realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) e pelo 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública (FBS), que foi di-
vulgado nesta quarta-feira, 5.

Segundo o levantamento, 
a taxa no RN é de 8,4 mulhe-
res assassinadas para cada 
100 mil habitantes, o que co-
loca o Estado em 1º lugar no 
ranking da categoria no País.

Em relação ao feminicí-
dio, crime no qual as causas 
do assassinato estão ligadas 
diretamente à questão de 
gênero, o RN fi gura na 14ª 
colocação. A taxa é de 1,3 fe-
minicídio para cada 100 mil 
habitantes, o que signifi ca 
15,6% menos crimes do que 
o registrado no ano anterior.

RN foi o estado 
que mais matou 
mulheres em 
2017, diz Atlas

Violência

Foram 149 assassinatos neste ano

José Aldenir / Agora RN

86
servidores foram 

exonerados em 2018

Internacionais
Donald Trump não quer 
transgêneros do Exército

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, justifi cou 
nesta quarta-feira, 5, sua decisão 
de proibir as pessoas transgênero 
de se alistarem no Exército em 
razão das "enormes quantidades 
de medicamentos" que tomam 
após as operações de mudança 
de sexo e dos custos de tais 
intervenções.

Em um subúrbio de Nova Délhi, a montanha de lixo mais alta da 
Índia (ao menos 65 metros) pode ultrapassar em altura o Taj Mahal, no 
ano que vem, tornando-se um símbolo fétido do que a ONU considera a 
capital mais poluída do mundo. A Índia produz por ano 62 milhões de 
toneladas de lixo e, segundo dados do governo, antes de 2030 esta cifra 
poderia chegar a 165 milhões de toneladas por ano.

Nigeriano é o novo presidente
da Assembleia Geral da ONU

O diplomata Tijjani 
Muhammad-Bande foi eleito, 
por aclamação, como presidente 
da 74ª Sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, cujo 
período de trabalhos terá início a 
17 de setembro. Ele é o segundo 
nigeriano a ocupar o cargo.

Inflação na Venezuela
ultrapassa 1 milhão por cento

A infl ação na Venezuela 
ultrapassa mais de 1 milhão 
por cento, segundo o Fundo 
Monetário Internacional. Milu 
de Almeida, conselheira das 
comunidades pela Venezuela, 
diz que quem ganha um salário 
mínimo não consegue chegar aos 
produtos. "Um litro de leite está 
em 12 mil [bolívares], e o salário 
mínimo é de 40 mil", exemplifi ca.

Reprodução

Evan Schneider / ONU

EFE / Miguel Gutierrez

Montanha de lixo na Índia vai ser
mais alta que o Taj Mahal em 2020

Xavier Galiana / AFP

concurso.
“Eles não estão na Universida-

de por força da lei estadual (que se-
gurou servidores que ingressaram 
para cargos temporários), e sim 
em razão de terem entrado antes 
da nova Constituição (promulgada 
em 1988). Quem estava antes de 5 
de outubro de 1988 tem o vínculo 
‘regular’. Já explicamos isso quatro 
vezes”, ressaltou.

Em nota, a Uern alega ter re-
cebido com “estranheza” a abertu-
ra da investigação, “uma vez que 
cumpriu a legislação e a decisão 
do Supremo Tribunal Federal”. A 
Universidade esclareceu, ainda, 
que já apresentou todas as infor-
mações e documentos comproba-
tórios e prometeu tomar “todas as 
medidas judiciais para o encerra-
mento desse inquérito”.

A investigação vai correr na 11ª 
Promotoria de Justiça de Mossoró, 
fi cando a cargo da promotora Mi-
caele Fortes Caddah. Procurada, 
ela não se manifestou.
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

ALFACE CRESPA OU AMERICANA Unidade

0,99
UNID.

R$

OU AMERICANA 0,49
UNID.

R$

MILHO VERDE
Espiga

OFERTAS VÁLIDAS PARA 06 E 07/06/2019OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 6/6/2019 A 9/6/2019OFERTAS DE DIAS04

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

www.makro.com.br

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 6 de junho a 9 de junho de 2019, (exceto as ofertas válidas por 2 dias), 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

ALFACE CRESPA 

MILHO VERDE

Laranja-pera
Granel

Batata doce 
rosada
Granel

Limão Taiti
Granel

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,65
LATA

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,89
PCT.

R$ Queijo 
mussarela Biana
Peça 17,49

KG

R$ 2,99
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Capa de fi lé 
bovino   
Peça, a partir de14,59

KG

R$ Filé de peito de 
frango congelado 
Seara 
Bandeja c/ 1kg 10,59

BDJ.

R$ 43,90
PCT.

R$

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Rum Montilla 
Carta Ouro
Garrafa c/ 1L

15,49
GARRAFA

R$

2,99
UNID.

R$

Óleo de soja 
Vila Velha
Unidade c/ 900ml

Massa espaguete 
Bonsabor
Pacote c/ 500g

1,35
PCT.

R$

Café solúvel 
Santa Clara
Unidade c/ 50g

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

2,09
UNID.

R$ 2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T2 Emoções
Pacote c/ 1kg

2,55
PCT.

R$ Biscoito 
recheado Treloso
Diversos sabores, 
unidade c/ 130g 0,95

UNID.

R$

7,69
KG

R$Peito de frango 
congelado
A partir de

Peito bovino 
porcionado
Peça, a partir de13,79

KG

R$ Linguiça 
calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg 32,90

KG

R$ 17,89
PCT.

R$
Batata pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

5,89
KG

R$ Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g10,49

UNID.

R$

Canjiquinha 
São Braz
Unidade c/ 400g3,89

UNID.

R$6,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

4,69
GARRAFA

R$

Energético Safadão
Garrafa c/ 2L

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

6,49
GARRAFA

R$

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg 4,79

PCT.

R$ 3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO ATÉ 2 
ANOS DE IDADE OU MAIS.

Pipoca Salgada 
Bokus
Embalagem c/ 10 
unidades c/ 45g 6,59

EMB.

R$ Bombons 
sortidos Garoto
Unidade c/ 300g7,49

UNID.

R$ 6,99
EMB.

R$
Papel higiênico folha 
simples Rose 
Embalagem promocional, 
leve 16 e pague 14 rolos 
c/ 30m

0,99
UNID.

R$
Detergente 
em pó 
Absoluto 
Unidade 
c/ 500g

Detergente 
líquido Tróia
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

Amaciante 
Sonho Magic
Unidade c/ 500ml

0,99
UNID.

R$ 1,79
UNID.

R$ 91,90
PCT.

R$

Alimento para 
cães Clubber
Pacote c/ 25kg

Pneu Direction Touring
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T 

169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

0,89
UNID.

R$

Molho de tomate 
Maratá 
Unidade c/ 340g

Mamão Formosa
Granel 1,69

KG

R$

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Banana Nanica
Granel 1,99

KG

R$

1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

8,78

Nesta 
embalagem, 

o quilo 
sai por:
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

ALFACE CRESPA OU AMERICANA Unidade

0,99
UNID.

R$

OU AMERICANA 0,49
UNID.

R$

MILHO VERDE
Espiga

OFERTAS VÁLIDAS PARA 06 E 07/06/2019OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 6/6/2019 A 9/6/2019OFERTAS DE DIAS04

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

www.makro.com.br

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 6 de junho a 9 de junho de 2019, (exceto as ofertas válidas por 2 dias), 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

ALFACE CRESPA 

MILHO VERDE

Laranja-pera
Granel

Batata doce 
rosada
Granel

Limão Taiti
Granel

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,65
LATA

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,89
PCT.

R$ Queijo 
mussarela Biana
Peça 17,49

KG

R$ 2,99
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Capa de fi lé 
bovino   
Peça, a partir de14,59

KG

R$ Filé de peito de 
frango congelado 
Seara 
Bandeja c/ 1kg 10,59

BDJ.

R$ 43,90
PCT.

R$

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Rum Montilla 
Carta Ouro
Garrafa c/ 1L

15,49
GARRAFA

R$

2,99
UNID.

R$

Óleo de soja 
Vila Velha
Unidade c/ 900ml

Massa espaguete 
Bonsabor
Pacote c/ 500g

1,35
PCT.

R$

Café solúvel 
Santa Clara
Unidade c/ 50g

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

2,09
UNID.

R$ 2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T2 Emoções
Pacote c/ 1kg

2,55
PCT.

R$ Biscoito 
recheado Treloso
Diversos sabores, 
unidade c/ 130g 0,95

UNID.

R$

7,69
KG

R$Peito de frango 
congelado
A partir de

Peito bovino 
porcionado
Peça, a partir de13,79

KG

R$ Linguiça 
calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg 32,90

KG

R$ 17,89
PCT.

R$
Batata pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

5,89
KG

R$ Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g10,49

UNID.

R$

Canjiquinha 
São Braz
Unidade c/ 400g3,89

UNID.

R$6,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

4,69
GARRAFA

R$

Energético Safadão
Garrafa c/ 2L

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

6,49
GARRAFA

R$

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg 4,79

PCT.

R$ 3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO ATÉ 2 
ANOS DE IDADE OU MAIS.

Pipoca Salgada 
Bokus
Embalagem c/ 10 
unidades c/ 45g 6,59

EMB.

R$ Bombons 
sortidos Garoto
Unidade c/ 300g7,49

UNID.

R$ 6,99
EMB.

R$
Papel higiênico folha 
simples Rose 
Embalagem promocional, 
leve 16 e pague 14 rolos 
c/ 30m

0,99
UNID.

R$
Detergente 
em pó 
Absoluto 
Unidade 
c/ 500g

Detergente 
líquido Tróia
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

Amaciante 
Sonho Magic
Unidade c/ 500ml

0,99
UNID.

R$ 1,79
UNID.

R$ 91,90
PCT.

R$

Alimento para 
cães Clubber
Pacote c/ 25kg

Pneu Direction Touring
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T 

169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

0,89
UNID.

R$

Molho de tomate 
Maratá 
Unidade c/ 340g

Mamão Formosa
Granel 1,69

KG

R$

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Banana Nanica
Granel 1,99

KG

R$

1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

8,78

Nesta 
embalagem, 

o quilo 
sai por:



QUINTA-FEIRA, 06.06.2019Economia10

Natal já dispõe de uma agên-
cia de publicidade, comunicação 
e marketing especializada em co-
mércio eletrônico. A Método, que 
tem diretores que vieram do va-
rejo, está preparando lojas físicas 
para entrarem no e-commerce. 

"Estruturamos lojas online, 
treinamos equipes de vendas e 
criamos campanhas de marketing 
de grande alcance para aumentar 
as vendas", explica Matheus Mas-
cena, diretor comercial.

Dante Araújo, diretor técnico 
da Método, destaca que "as vendas 
a varejo e no atacado estão migran-
do rapidamente para o comércio 
eletrônico, que cresce em todo o 
mundo como uma das mudanças 
de comportamento trazidas pela 
revolução digital".

Segundo ele, o aumento ver-
tiginoso registrado nas vendas 
online signifi ca que elas vão além 
da simples substituição das ven-
das físicas. "As pessoas não estão 
apenas passando a comprar por 
via eletrônica o que antes compra-
vam na loja do shopping ou da rua. 

Elas estão comprando mais. Muito 
mais", ressaltou. 

Representantes do segmento 
lojista ouvidos pela reportagem 
destacaram que a comodidade tra-
zida pelos meios digitais para se 
comprar qualquer coisa a qualquer 
momento de qualquer lugar, e re-
ceber em casa, é um estímulo po-
deroso a que mais pessoas passem 
a consumir mais. Eles lembram 
que, além disso, a ação de vendas 
com as modernas ferramentas de 
marketing eletrônico é de grande 
efetividade. Elas possibilitam que 
cada pessoa seja exposta o tempo 
todo a ofertas de produtos que têm 
tudo a ver com o que ela necessita 
ou deseja. Isso é feito com mecanis-
mos de inteligência artifi cial, ciên-
cia de dados e táticas de venda de 
grande efi ciência.

A Escama Forte, tradicional 
marca distribuidora de produtos 
para aquicultura e carcinicultura 
em todo o Brasil, é uma das experi-
ências de migração para o comércio 
eletrônico atendida pela Método. 
"Não se trata de parar o que você 

está fazendo para mudar tudo 
para o online. A estratégia é estar 
nos dois mundos. Nas lojas físicas 
e na loja online. Assim, estaremos 
onde o cliente estiver. E uma coisa 
ajuda a outra. Nos deixa muito mo-
tivados todo o potencial da nossa 
experiência com e-commerce que 
ainda tem muito a crescer em nos-
so estado em todo o País", afi rmou 

Alfredo, diretor da companhia.
Além da Escama Forte, a Sport 

Master também está entrando no 
comércio eletrônico pela Método. 
"O que antes era uma ameaça para 
nós que vendemos em loja física 
agora passa ser uma oportunida-
de, porque estamos competindo de 
igual para igual com nossos concor-
rentes online que estavam tirando 

nossas vendas”, afi rmou Arthur 
Barbosa, diretor da empresa.

Para se tornar especialista em 
e-commerce, a Agência Método 
passou por 10 anos de qualifi cação 
e muito trabalho com operações de 
varejo. Graças a isso, tornou-se a 
única no Estado especializada em 
shopper experience e comporta-
mento de compra Omnichannel. 
Também é a única homologada 
pela gigante de software comercial 
TOTVS para implantação da sua 
plataforma CIASHOP no Norte e 
Nordeste do Brasil, além de atuar 
com outras plataformas como a 
Xtech, Loja Integrada e Tray. 

Além da implantação de loja 
própria, a Agência Método oferece 
a opção de integração dos produtos 
aos marketplaces já existentes, 
como o Magalu, a Americanas, o 
Shoptime entre outros, incluindo 
vendas B2B.

Para mais informações, inte-
ressados podem entrar em contato 
através dos telefones (84) 3302-
5745 e (84) 98137-1727 ou acessar 
www.agenciametodo.com.

Agência Método passou por 10 anos de qualifi cação e trabalho com operações de varejo

Agência de Natal prepara lojas físicas para 
vender na internet e ampliar faturamento
Representantes do segmento lojista ouvidos pela reportagem destacaram que a comodidade trazida pelos meios digitais para 
se comprar qualquer coisa a qualquer momento de qualquer lugar, e receber em casa, é um estímulo ao aumento do consumo

Comunicação e marketing

Agência Método / Cedida

Setor salineiro comemora novo decreto 
Benefício

O diretor executivo do Sindicato 
da Industria de Moagem e Refi no de 
Sal do Rio Grande do Norte (Simor-
sal), Renato Fernandes, disse nesta 
quarta-feira, 5, que “as mais 210 
milhões de pessoas no Brasil ainda 
não se deram conta da importância 
do decreto assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, reconhecendo o sal 
como bem social”. 

Segundo ele, a se manterem as 
ações do Ministério Público Estadual 
contra a atividade, acabando com a 
exploração realizada há mais de dois 
séculos em áreas consideradas de 
proteção ambiental, 60% da ativida-
de no RN, maior produtor com 97% 

do que é produzido no País, estaria 
condenada.

“Com o decreto, já poderemos lu-
tar contra essas ações, tendo em vis-
ta o papel social do sal, que leva iodo 
a milhões de brasileiros a um custo 
baixíssimo, já que, por menos de R$ 
0,80, uma família de quatro pessoas 
pode consumi-lo por um mês. Isso 
acontece porque o sal responde por 
40% dos insumos básicos consumi-
dos pela indústria brasileira, e 97% 
desse produto precioso sai justamen-
te do Rio Grande do Norte”, lembrou. 

Depois que o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) ingressou em 
janeiro deste ano com ações contra 

18 empresas salineiras do RN por 
atividades em áreas de preservação 
permanente (APPs), instalou-se o 
pânico no setor, que emprega 70 mil 
trabalhadores, direta e indiretamen-
te, e movimentou no ano passado 
R$ 1 bilhão, tendo recolhido R$ 150 
milhões em impostos.

Para Renato Fernandes, antes 
de pressionar a indústria a se mudar 
de uma área antropizada, ou seja, 
cujas características originais já fo-
ram alteradas e onde historicamen-
te se explora o sal há séculos, “o País 
deveria olhar o potencial econômico 
da região".

Fernandes lembrou, ainda, que 

o argumento do MPF de que as áre-
as irregulares representam apenas 
10% do espaço ocupado pelas salinas 
não vale, pois é justamente ali onde 
reside o maior potencial produtivo 
há muitos anos.

Com uma produção de 6 milhões 
de toneladas por ano – 3,5 milhão 
destinadas para o consumo interno e 
1 milhão de toneladas para a expor-
tação -, o sal potiguar ainda enfrenta 
a concorrência desleal do sal chileno, 
dominado por poderosos players in-
ternacionais.

Ao ingressar livre dos impostos 
pagos pelo sal brasileiro, o chileno 
entra muito mais barato.

Redução começará a valer segunda

José Aldenir / Agora RN 

Os mutuários da Caixa 
Econômica Federal vão con-
trair fi nanciamentos para a 
casa própria com juros meno-
res. O banco anunciou nesta 
quarta-feira, 5, a redução dos 
juros do crédito imobiliário 
e igualou as taxas do Siste-
ma Financeiro da Habitação 
(SFH) e do Sistema Finan-
ceiro Imobiliário (SFI) para 
as operações contratadas a 
partir de segunda-feira, 10.

Caixa Econômica 
reduz juros dos 
financiamentos

Imobiliários
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HORÓSCOPO

A impulsividade e pressa poderão levar a atitudes, no 
trabalho, que comprometerão os resultados. O dia pede 
introspecção e meditação. Se está só, procure não idealizar 
o(a) pretendente.

Se trabalha na área de cuidados com o corpo, 
informática ou em atividades financeiras, encontrará 
soluções novas para suas tarefas. Talvez se apaixone 
por alguém que tem contato com um familiar.

Se as coisas no seu serviço estiverem indo bem, não altere 
nada: deixe fl uir. Se estiver só, poderá transformar um 
relacionamento de amizade em algo mais sério.

Não leve tudo tão a ferro e fogo no serviço, principalmente 
se trabalha com crianças ou atividades de lazer. Pode 
pintar dinheiro extra ou presente inesperado. Na paquera, 
tome a iniciativa!

Quanto maior for a difi culdade no seu emprego, maior sua 
motivação para vencê-la. Uma pessoa fechada talvez vire 
um grande amor! No romance, cuidado com desencontro 
nos interesses do casal.

Poderá se dar bem no setor de cuidados pessoais, saúde 
mental ou corporal. Deve receber informações sigilosas 
úteis para a carreira. Talvez se envolva com pessoa pouco 
afetuosa e de pavio curto: cuidado!

Quem trabalha em casa poderá ter uma rotina agitada. 
Talvez se enrosque ao lidar com clientes. Assuntos 
relacionados a imóveis poderão transcorrer bem. Tudo de 
bom a dois.

Os astros favorecem iniciativas de quem trabalha por conta ou 
ocupa cargo de chefi a. No romance, em vez de desconfi ar tanto 
do seu par, que tal curtir os carinhos e atenção que lhe são 
oferecidos?

Seja mais delicado(a) com as pessoas da sua convivência 
profi ssional. Dessa forma, vai ganhar mais respeito. 
Para trazer alguém até você, use seu charme discreto e 
diminua as exigências.

Planeje cuidadosamente suas tarefas no serviço. É possível 
que junte uma grana ao vender produto caseiro ou fruto de 
um hobby. Na paquera, pessoa comprometida poderá se 
interessar por você.

Dia perfeito para lidar com clientes, negociar, enviar 
currículo ou fazer um curso voltado para a profissão. Os 
astros pedem uma pausa na correria para relaxar com 
os colegas. Carinho e paixão a dois.

Momentos de lazer em casa vão aliviar as tensões após 
um dia cansativo de trabalho. Segure um pouco as 
demonstrações de carinho para não sufocar quem você 
paquera.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Amadeu desiste de se separar de Gilda. Ellen e Josiane tentam acalmar Maria. Maria tenta descobrir com Márcio por que Amadeu não voltou para 
sua casa. Chico e Cornélia descobrem que foram roubados. Eusébio revela para a família seus planos para fi car rico. Virgínia sugere que a família 
custeie os estudos de Edilene. Edilene mente para Cosme. Amadeu se explica para Maria. Josiane arma um plano para apresentar Régis a sua 
mãe. Rael encontra a confeitaria de Maria. Maria reconhece Régis.

A DONA DO PEDAÇO

Letícia permite que Laila e Dalila/Basma visitem Jamil na UTI. Laila estranha ao ver a rival no quarto do marido. Paul instrui Gabriel e Robson 
a fazerem Miguel perder dinheiro no cassino. Elias mente para Missade e vai ao encontro de Helena. Sara sugere que seu casamento com Ali 
seja feito no Instituto Boas Vindas. Raduan chora ao ver Dalila/Basma, e Laila fi ca intrigada. Caetano confi rma a mentira de Elias para Missade. 
Almeidinha descobre que Fauze saiu da cadeia no Líbano. Jamil tem alta do hospital. Paul instrui um rapaz a atacar o comércio de Missade.

ÓRFÃOS DA TERRA

Jerônimo exige que Galdino devolva o dinheiro roubado e o expulsa de sua casa. Vanessa beija Quinzinho. Quinzão não gosta de saber que 
Mercedes planeja dispensar Lidiane. Manuela e João decidem enviar a Mercedes um falso roteiro do último episódio do programa. Lidiane 
confi dencia a Jofre seu interesse em Quinzão. Dandara fl agra Quinzinho mentindo sobre Vanessa. 

VERÃO 90

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE-RN) 
julgou improcedente nesta quar-
ta-feira, 5, por sete votos a zero, a 
ação do PSDB que pedia a cassação 
do mandato da senadora Zenaide 
Maia (Pros).

Na ação, o partido reiterava 
que, entre outras infrações, Zenai-
de ocultou gastos da ordem de R$ 
519 mil de uma de suas prestações 

de contas, a parcial. Logo após a 
decisão do TRE, a defesa do PSDB 
confi rmou que vai recorrer ao Tri-
bunal Superior Eleitoral.

Eleita com mais de 660 mil vo-
tos nas eleições de 2018, Zenaide 
teve as contas reprovadas pela Jus-
tiça Eleitoral . Com base na decisão 
e em um parecer do Ministério Pú-
blico, o PSDB pediu a cassação do 
mandato.

A principal infração da campa-
nha de Zenaide teria sido a omis-
são de despesas na prestação de 
contas parcial, entregue em agosto 
de 2018 – no meio da campanha. 
Os tucanos alegam que uma “série 
de despesas” foi realizada antes 
da entrega da prestação de contas 
parcial, mas os gastos não foram 
informados à Justiça Eleitoral à 
época, sendo contabilizados apenas 

posteriormente.
O PSDB – que teve como candi-

dato ao Senado Geraldo Melo, que 
terminou em 3º lugar – pede a cas-
sação do mandato de Zenaide por 
entender que a conduta foi “gravís-
sima”. Segundo a prestação de con-
tas ofi cial da senadora, dos pouco 
mais de R$ 1 milhão arrecadados, 
R$ 900 mil foram provenientes dos 
fundos partidário e de campanha. Senadora vai continuar no mandato

Por 7 a 0, Justiça Eleitoral nega ação
do PSDB e mantém Zenaide senadora
Na ação, PSDB reiterava que, entre outras infrações, Zenaide ocultou gastos da ordem de R$ 519 mil 
de uma de suas prestações de contas, a parcial. Após a decisão, defesa tucana disse que vai recorrer

Unanimidade

José Aldenir / Agora RN
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Gracyanne Barbosa sempre 
"causa" ao postar suas imagens e 
vídeos no Instagram. Na última 
terça-feira, não foi diferente. A mu-
sa fi tness mostrou alguns momen-
tos do seu treino, num vídeo que, 
até o fechamento dessa edição, ha-
via sido visualizado 265 mil vezes.

Na legenda, Gracyanne ensi-
nou como fazer as sequências e 
vários elogios foram disparados 
pelos fãs. "Linda poderosa eu que-
ria ter um pouco desse corpaço 
Lindãoooo”, “Minha musa inspi-
radora”, “Diva” e “Rainha” foram 
alguns dos comentários.

Gracyanne Barbosa leva nome 
de "Rainha" ao exibir bumbum

Puro músculo

A dupla AnaVitória volta a Na-
tal nesta sexta-feira, 7, para apre-
sentar o show especial “Turnê dos 
Namorados”,  em sessão única no 
Teatro Riachuelo.

Sucesso de bilheteria nas cinco 
cidades em que passou no ano de 
2018, a turnê em homenagem ao 
Dia dos Namorados está de volta à 
agenda do duo e promete embalar 
os fãs apaixonados.

No repertório, estão suces-
sos como “Singular“, “Agora Eu 
Quero Ir“, “Trevo (Tu)", “Fica“, 
“Chamego Meu“ e também novas 
canções do álbum "O Tempo É 
Agora", como “Ai, Amor“, “Por-
que Eu Te Amo” além do último 
lançamento “Perdoa“. Cantoras fazem apresentação única no Teatro Riachuelo nesta sexta-feira à noite

"Turnê dos Namorados" chega a Natal
Show

Divulgação

O cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo aos 
28 anos, deixou muitos sonhos por concretizar, sendo um deles a 
construção da sua mansão, em Cabedelo (PB). A propriedade está 
agora na responsabilidade dos pais do artista, que pensam em pa-
rar as obras. "Alguns sonhos eram dele, a gente não tem intenção 
de terminar a casa. A gente está conversando com o construtor, 
que é um amigo, para parar", explicou o pai de Gabriel, Cizinato.

Pai de Gabriel Diniz vai mandar
parar obras em mansão do filho

Luto

Pedro Scooby aproveita Bali, na 
Indonésia, para curtir dias de folga 
ao lado da nova namorada, Anitta. 
O ex-marido de Luana Piovani se-
gue sofrendo algumas críticas dos 
seus seguidores nas redes sociais 
em função do novo romance. O sur-
fi sta, no entanto, tem dado respos-
tas à altura.

Desta vez, uma das internautas 
o questionou por não ter comunica-
do Piovani sobre o novo namoro .

"Querida, com todo respeito, 
acabei de fi car quase um mês cui-
dando das crianças para Luana 
ir pro Brasil trabalhar, se operar, 
fazer SPA e se divertir. Estamos 
muito bem, obrigado! Agora você 
podia cuidar da sua vida", escre-
veu, pelas redes sociais.

Após ser criticado, 
namorado de Anitta 
manda fã cuidar
da própria vida

Toma, distraída
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MERECIMENTO
Ao comentar sobre a 

proposta feita pelo deputado 
Coronel Azevedo para 
homenagear o presidente Jair 
Bolsonaro com o Título de 
Cidadão Norte-Riograndense 
na Assembleia Legislativa, o 
deputado Sandro Pimentel, que 
não concorda com a homenagem, 
disse que acha a atitude do 
colega "ousada e corajosa". 
Primeiro, porque, para Sandro, 
as justifi cativas dadas por 
Azevedo não são sufi cientes 
para a concessão do título. "A 
homenagem deve ser dada para 
quem faz além. E o presidente 
Jair Bolsonaro não faz mais do 
que sua obrigação", afi rmou. 
Segundo, acredita Sandro, 
provavelmente Bolsonaro seria 
recebido na porta da Assembleia 
sob protesto de centenas de 
pessoas. Faz sentido!

Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...da revista Exame: 
"'Nunca vivi isso', diz 
Tasso Jereissati sobre 
'inexperiência' de 
Bolsonaro";
...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: "Bolsonaro, a 
mulher e os fi lhos levaram 
44 multas de trânsito em 
cinco anos. E depois dizem 
que o homem decide sem 
conhecimento de causa...";
...da Folha de S. Paulo: 
"Guedes diz que concursos 
públicos serão suspensos 
nos próximos anos".

>> GIRO PELO TWITTER...

Instagram

 Diante dos muitos comentários 
de que o programa "Sífi lis Não" - do 
Ministério da Saúde em Parceria 
com o LAIS (Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde da UFRN) e 
administrado pela Funpec - nunca foi 
visto em canto nenhum no Brasil, a 
coluna resolveu pesquisar. E numa 
rápida busca no google, encontrou 
matérias publicadas pela imprensa 
em todo o País abordando o projeto e 
a campanha de R$ 55 milhões feita 
pela agência publicitária Fields360.

 Uma dessas reportagens, no jornal 
O Globo, inclusive com críticas em 
relação à abordagem escolhida por 
uma das peças publicitárias feitas 
para a campanha, mostra como a 
ação está sendo implantada em todo 
Brasil. É que a matéria, de dezembro 
do ano passado, revela, por exemplo, 
que peças publicitárias da campanha 
"Sífi lis Não" foram "exibidas em uma 
centena de municípios" brasileiros 
dentro do projeto que "visa informa-
ção sobre epidemia que cresceu nos 
últimos anos". "Com orçamento de 
R$50 milhões, a campanha é parte 
de uma ação maior do Ministério da 
Saúde em parceria com a Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (OPAS), com o intuito 
de chamar a atenção para a testagem 
e o tratamento da doença, além de 
desenvolvimento científi co, seleção 
de apoiadores de campo e pesquisa 
no país inteiro, o que soma R$ 200 
milhões no total. Cerca de cem 
municípios farão parte da campanha 
publicitária, entre capitais e aqueles 
mais sensíveis à doença, segundo 
os dados disponíveis sobre sífi lis no 
país. Além dos banners, a campanha 
publicitária também reúne vídeos e 
uma web-série em que dúvidas sobre 
a doença são respondidas", atesta O 
Globo.

 A reportagem em questão conta 
com depoimentos de Viviane Miran-
da, diretora de atendimento da Fiel-
ds360, de pesquisadores da UFRN  
envolvidos no projeto e do próprio 
coordenador do LAIS, professor Ricar-
do Valentim, que fala na matéria 
sobre a força que campanhas educati-
vas do tipo possuem, sobre o fato de a 
parceria do Ministério da Saúde com 
a UFRN se dever "justamente à ex-
pertise da instituição" para o assunto, 
além de reforçar que campanha em 
questão "é apenas parte do projeto, 
que abarca ações de melhoria da aná-
lise de dados, identifi cação da doença 
e projetos de pesquisa". "Valentim diz 
ainda que os resultados da campanha 
publicitária serão analisados de perto 
por uma equipe especial da UFRN", 
diz O Globo.

Destaques
 da coluna

Prefeito Álvaro Dias (dir.) recepcionado na Câmara Federal 
com muitos sorrisos dos deputados Rafael Motta (PSB) e 
Natália Bonavides (PT)

Jornalistas Flávia Freire e Marília Rocha batendo aquele papo com a empresária 
responsável pela Revista Versailles Larissa Borges, em evento promovido pela 
publicação

Atriz Giovanna 
Ewbank curtiu 
dias de férias 
nas Maldivas ao 
lado do marido 
e também ator 
Bruno Gagliasso

 Além da matéria de o Globo com dados 
detalhados sobre uma das ações do proje-
to, outras reportagens estão disponíveis 
sobre o assunto. Entre elas, algumas que 
destacam a contratação do cantor Gabriel 
Diniz (morto há poucas semanas) para 
uma campanha publicitária dentro do pro-
jeto Sífi lis Não para o período do carnaval. 
A contratação do artista foi feita, inclusi-
ve, pela agência publicitária Fields360.

Instagram

Instagram
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"causa" ao postar suas imagens e 
vídeos no Instagram. Na última 
terça-feira, não foi diferente. A mu-
sa fi tness mostrou alguns momen-
tos do seu treino, num vídeo que, 
até o fechamento dessa edição, ha-
via sido visualizado 265 mil vezes.

Na legenda, Gracyanne ensi-
nou como fazer as sequências e 
vários elogios foram disparados 
pelos fãs. "Linda poderosa eu que-
ria ter um pouco desse corpaço 
Lindãoooo”, “Minha musa inspi-
radora”, “Diva” e “Rainha” foram 
alguns dos comentários.

Gracyanne Barbosa leva nome 
de "Rainha" ao exibir bumbum

Puro músculo

A dupla AnaVitória volta a Na-
tal nesta sexta-feira, 7, para apre-
sentar o show especial “Turnê dos 
Namorados”,  em sessão única no 
Teatro Riachuelo.

Sucesso de bilheteria nas cinco 
cidades em que passou no ano de 
2018, a turnê em homenagem ao 
Dia dos Namorados está de volta à 
agenda do duo e promete embalar 
os fãs apaixonados.

No repertório, estão suces-
sos como “Singular“, “Agora Eu 
Quero Ir“, “Trevo (Tu)", “Fica“, 
“Chamego Meu“ e também novas 
canções do álbum "O Tempo É 
Agora", como “Ai, Amor“, “Por-
que Eu Te Amo” além do último 
lançamento “Perdoa“. Cantoras fazem apresentação única no Teatro Riachuelo nesta sexta-feira à noite

"Turnê dos Namorados" chega a Natal
Show
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O cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo aos 
28 anos, deixou muitos sonhos por concretizar, sendo um deles a 
construção da sua mansão, em Cabedelo (PB). A propriedade está 
agora na responsabilidade dos pais do artista, que pensam em pa-
rar as obras. "Alguns sonhos eram dele, a gente não tem intenção 
de terminar a casa. A gente está conversando com o construtor, 
que é um amigo, para parar", explicou o pai de Gabriel, Cizinato.

Pai de Gabriel Diniz vai mandar
parar obras em mansão do filho

Luto

Pedro Scooby aproveita Bali, na 
Indonésia, para curtir dias de folga 
ao lado da nova namorada, Anitta. 
O ex-marido de Luana Piovani se-
gue sofrendo algumas críticas dos 
seus seguidores nas redes sociais 
em função do novo romance. O sur-
fi sta, no entanto, tem dado respos-
tas à altura.

Desta vez, uma das internautas 
o questionou por não ter comunica-
do Piovani sobre o novo namoro .

"Querida, com todo respeito, 
acabei de fi car quase um mês cui-
dando das crianças para Luana 
ir pro Brasil trabalhar, se operar, 
fazer SPA e se divertir. Estamos 
muito bem, obrigado! Agora você 
podia cuidar da sua vida", escre-
veu, pelas redes sociais.

Após ser criticado, 
namorado de Anitta 
manda fã cuidar
da própria vida

Toma, distraída
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LICENÇA AMBIENTAL

GLEIDE MARIA CHAVES QUEIROZ, inscrita no CPF 737.862.684-87, torna público, conforme a 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 17/10/2018, através do Processo Ad-
ministrativo Nº 000000.030913/2018-08, a Licença Ambiental de Operação para o funcionamento 
de um RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR com área construída 277,71 m² em um terreno de 230,00 
m², situado na Rua Rio Largo, 12, Bairro Neópolis, Natal – RN, CEP 59086-220, fi cando estabeleci-
do um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RENOVAÇÃO

R C DE MENDONÇA ME, CNPJ: 08.164.797/0001-74, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença Simplifi cada 
para Sistema de Limpeza de Fossas e Sumidouros e Destinação Final de Infl uentes Domésti-
cos, localizada Rua Dom Antonio Almeida Lustosa, 1014 Planalto, Natal/RN CEP: 59.073-110.

ROMULO COSTA DE MENDONÇA
EMPRESARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

A R DO NASCIMENTO MORAIS, CNPJ. 23.034.040/0001-50, torna público que está requerendo 
ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE – IDEMA, a Licença de Regularização de Operação – LRO, para transporte de resíduos 
não-perigosos (pneus usados), com sede na cidade de Baraúna/RN.
 

Antônio Ricardo do Nascimento Morais
Empresário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA, CNPJ: 07.692.724/0001-92, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação, para uma empresa que realiza 
o transporte de Gás natural comprimido, localizado na Av. Lauro Monte, 233, Abolição 1, CEP: 59.619-
000, Mossoró/RN.

ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
SÓCIA

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. 044/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO ALUIZIO ALVES - UPA. A sessão pública dar-se-á no dia 24/06/2019 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, 05/06/2019. 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. 043/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE CARIMBOS E TINTA PARA CARIMBOS. A sessão pública 
dar-se-á no dia 19/06/2019 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 Exe-
cutivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/
RN, 05/06/2019. Pregoeiro/PMM.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam as senhoras e senhores associados da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pe-
quenos Animais do Rio Grande do Norte, também designada ANCLIVEPA-RN, convocados para se 
reunirem em assembleia geral extraordinária , a ser realizada em 24 de Junho de 2019, em primeira 
convocação, as 19:00 horas e, em segunda convocação as 19:30 horas, na sede da Anclivepa-RN , 
na rua Palestina,99, Bairro Ponta Negra, no município de Natal-RN, CEP  59092-460, a fi m de delibe-
rarem a respeito de seguinte ordem do dia:
l- Em assembleia geral extraordinária
1- Deliberar sobre venda de imóvel da associação.

Natal-RN  06  de junho de 2019

Nirley Vercelly Lopes Formiga
Presidente

(Licitação nº 032/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 3887/2018, CONTRATO ADM. Nº 092/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, 
CNPJ nº 40.787.152/0001-09. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, para exercício de 2019. Dotação 
O r ç a m e n t á r i a :  a n o  2 0 1 9 :  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 2 . 0 1 7 . 3 3 9 0 . 3 2 , 
03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390
.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3
390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.0
16.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026
.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0
027.2.016.3390.32. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 14.769,00 (quatorze mil, 
setecentos e sessenta e nove reais). Assinaturas em 29/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: José Robério de Almeida Pimenta, 
CPF: Nº 260.809.234-91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 032/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 3887/2018, CONTRATO ADM. Nº 098/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº: 
08.778.201/0001-26. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, para exercício de 2019. Dotação 
O r ç a m e n t á r i a :  a n o  2 0 1 9 :  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 2 . 0 1 7 . 3 3 9 0 . 3 2 , 
03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.339
0.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017
.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2
.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.00
26.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.30
3.0027.2.016.3390.32. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 55.895,00 (cinquenta 
e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Assinaturas em 30/05/2019, Contratante: FRANCISCO 
DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Fábio Daniel Anselmo 
Pereira, CPF: Nº 867.889.574-87.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 032/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 3887/2018, CONTRATO ADM. Nº 090/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: F WILTON CAVALCANTE 
MONTEIRO – EIRELI, CNPJ nº 07.055.280/0001-84. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, para 
exercício de 2019. Dotação Orçamentária: ano 2019: 03.001.10.301.0026.2.017.3390.32, 
03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.339
0.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017
.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2
.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.00
26.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.30
3.0027.2.016.3390.32. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 44.470,00 (quarenta e 
quatro mil, quatrocentos e setenta reais). Assinaturas em 29/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Francisco das Chagas Silva Neto, 
CPF: Nº 097.319.694-70.

(Licitação nº 032/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 3887/2018, CONTRATO ADM. Nº 095/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: PHOSPODONT LTDA, CNPJ nº 
04.451.626/0001-75. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, para exercício de 2019. Dotação 
O r ç a m e n t á r i a :  a n o  2 0 1 9 :  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 2 . 0 1 7 . 3 3 9 0 . 3 2 , 
03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.339
0.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017
.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2
.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.00
26.2.017.3390.32,03.001.10.303.0027.2.016.3390.32,03.001.10.301.0026.2.017.3390.32,03.001.10.30
3.0027.2.016.3390.32. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.378,00 (dois mil, 
trezentos e setenta e oito reais). Assinaturas em 30/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS 
FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Bitamar Lopes de Araújo, CPF: Nº 
267.131.014-53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

O celular pessoal do mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, sofreu 
uma tentativa de invasão. 
Por isso, Moro cancelou a li-
nha que usava desde quando 
ainda era o juiz da Operação 
Lava Jato em Curitiba e de-
terminou a abertura de inves-
tigações.

Em nota, a assessoria do 
ministro informou que há 
possibilidade de clonagem do 
número (41) 99944-4140, que 
o ministro utilizava.

Ministro Sérgio 
Moro tem celular 
invadido e decide 
bloquear linha

Invasão

Número do ex-juiz foi abandonado

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro afi rmou nesta quarta-
-feira, 5, que, se dependesse 
apenas de uma decisão sua, 
teria elevado de 20 para 60 
pontos o limite para suspen-
são da carteira de habilitação.

Bolsonaro entregou à Câ-
mara dos Deputados um pro-
jeto de lei que muda o Código 
de Trânsito. Entre outros 
pontos, a proposta amplia de 
20 para 40 pontos o limite pa-
ra suspensão da carteira.

'Por mim, botaria 
60 (pontos)', diz 
Bolsonaro sobre 
habilitação

Proposta

Presidente falou de projeto sobre CNH

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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Cantora e atriz Miley Cyrus participa de episódio "Rachel, Jack e Ashley Too" da série

Apresentador sofre de diabetes

Netfl ix / Divulgação

 Divulgação

Escrito e dirigido por Simon Kinberg, 
"X-Men: Fênix Negra" chega nesta quinta-
-feira, 6, aos cinemas de Natal. O fi lme tem 
expectativa de arrecadar US$ 50 milhões no 
primeiro fi m de semana nos EUA, o que se-
ria o mais baixo entre todos os X-Men.

A história se passa em 1992. Os X-Men 
são considerados heróis nacionais e o profes-
sor Charles Xavier (James McAvoy) agora 
dispõe de contato direto com o presidente 
dos Estados Unidos. Quando uma missão 
espacial enfrenta problemas, o governo con-
voca a equipe mutante para ajudá-lo.

Liderado por Mística (Jennifer Lawren-
ce), os X-Men partem rumo ao espaço em 
uma equipe composta por Fera (Nicholas 
Hoult), Jean Grey (Sophie Turner), Ciclope 
(Tye Sheridan), Tempestade (Alexandra 
Shipp), Mercúrio (Evan Peters) e Noturno 
(Kodi Smit-McPhee).

Ao tentar resgatar o comandante da mis-
são, Jean Grey, a Fênix Negra, fi ca presa no 
ônibus espacial e é atingida por uma força 
cósmica, que acaba absorvida em seu corpo.

Após ser resgatada e retornar à Terra, 
aos poucos ela percebe que há algo bem es-
tranho dentro de si, o que desperta lembran-
ças de um passado sombrio.

Fênix
Novo filme da franquia "X-Men" 
chega aos cinemas de Natal nesta 
quinta-feira, 6, com destaque para 
personagem do sexo feminino

Negra

Após duas temporadas com 
seis episódios e um fi lme interativo 
(Bandersnatch), a série britânica 
Black Mirror volta ao formato de 
três episódios na quinta tempora-
da, que estreou nesta quarta, 5. In-
titulados Smithereens, Striking Vi-
pers e Rachel Jack and Ashley Too, 
os capítulos não são sequenciais e 
têm, em comum, a tecnologia como 
tema central. A atriz e cantora Mi-
ley Cyrus faz parte do elenco.

Os novos episódios estão envol-
tos em mistério. Até o momento, o 
que se sabe é que as histórias são 
sobre um videogame que transfor-
ma uma antiga amizade, uma crise 
de reféns que se desenrola pelas 
redes sociais e uma relação perigo-
sa entre uma menina e uma bone-
ca-robô. Charlie Brooker continua 
responsável pelos roteiros e assina 
a produção executiva com Annabel 
Jones.

Quinta temporada de "Black 
Mirror" chega com 3 episódios

Netflix

O jornalista José Luiz Datena, 
apresentador do "Brasil Urgente" 
na TV Bandeirantes, revelou nes-
ta quarta-feira, 5, em entrevista 
ao programa "Aqui na Band", 
que tem difi culdades para ereção 
por causa do diabetes e que conta 
com a ajuda de medicamentos pa-
ra enfrentar o problema.

De acordo com a endocrinolo-
gista Andressa Heimbecher, do 
Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade 
de São Paulo, a disfunção erétil é 
um sintoma comum em pacientes 
com o quadro.

Special Counsel Robert Mueller leaves church on March 24, in Washington, D.C. 

Diabetes

Bandeirantes / Reprodução

Filho do sertanejo Soli-
mões, da dupla com Rione-
gro, Gabriel Felizardo, de 21 
anos, se lançou como cantor 
de pocnejo, estilo que ele mes-
mo propagou, com a música 
"Amor Rural". A letra conta 
a história de dois homens 
apaixonados que decidem não 
mais esconder o que sentem 
um pelo outro.

O enredo da canção se as-
semelha à experiência vivida 
por Gabriel, que decidiu "sair 
do armário" cerca de cinco 
anos atrás ao se assumir.

"Quando estávamos co-
meçando a fi car, ele teve um 
choque ao descobrir que sou 
fi lho do Solimões. Como já 
sabia que eu cantava, ele me 
mandou na zoeira o refrão da 
música, 'vamos assumir nos-
so amor rural'. Eu falei, 'meu 
Deus, isso é muito engraçado. 
É incrível'", conta Gabriel.

Gabriel, filho de 
Solimões, lança 
pocnejo e fala 
sobre amor gay

Homenagem

Gabriel Felizardo tem 21 anos

Instagram / Reprodução

Em entrevista, Datena revela 
que tem impotência sexual



QUINTA-FEIRA, 06.06.2019Esportes16

A seleção brasileira venceu com 
tranquilidade o Catar por 2 a 0 em 
amistoso disputado nesta quarta-
-feira, no estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, no primeiro teste an-
tes do início da Copa América. A vi-
tória, no entanto, foi ofuscada pela 
lesão de Neymar.

O camisa 10 deixou o campo 
com 20 minutos de partida após 
levar uma pancada e torcer o tor-
nozelo direito. Ele foi para o vesti-
ário com gelo na região machucada 
e deixou o estádio de muletas para 
realizar exames antes do intervalo. 
Com isso, deverá fi car de fora do 
amistoso de domingo contra Hon-
duras no Beira-Rio e é dúvida para 
a estreia no torneio continental, dia 
14, contra a Bolívia, no Morumbi.

Os gols da vitória brasileira em 
Brasília foram marcados todos no 
primeiro tempo. Aos 15 minutos, 
Richarlison recebeu cruzamento 
de Daniel Alves e empurrou para 
as redes. 1 a 0. Depois, aos 23 mi-
nutos, foi a vez de Gabriel Jesus fu-
rar o bloqueio adversário, fazendo 
o segundo gol canarinho e garan-

tindo a vitória para a alegria dos 
torcedores.

O Brasil estava satisfeito com o 
resultado e Tite passou a trocar os 
jogadores. Entraram Fernandinho, 
Paquetá, Alex Sandro e Militão. 
Nos acréscimos, o Catar teve um 

pênalti assinalado pelo VAR - o 
goleiro Ederson derrubou Abdulsa-
lam na área. Mas Khoukhi acertou 
o travessão. Tite ainda não contou 
com Firmino e Alisson, que fatu-
raram a Liga dos Campeões pelo 
Liverpool no último dia 1º.

Atacante do Everton, Richarlison marcou e encaminhou titularidade no time de Tite

Com gols de Richarlison e Gabriel Jesus, 
Brasil vence Catar em amistoso por 2 a 0
Equipe disputou seu primeiro "amigável" durante a preparação para a Copa América no estádio 
Mané Garrincha; Neymar saiu de campo ainda no primeiro tempo, com dores no tornozelo direito

Preparação

Reuters

O elenco do América re-
alizou, na tarde desta quar-
ta-feira, 5, na Arena das 
Dunas, o primeiro trabalho 
técnico-tático visando o jogo 
do próximo domingo, 9, às 
18h, contra o Serrano-PB, pe-
la 6ª rodada da Série D. 

A novidade foi a ausên-
cia do volante Fábio Souza 
(Makelele). Após exames e 
imagem, foi constatado que 
ele teve uma ruptura do li-
gamento talo-fi bular e fi cará 
fora dos trabalhos com bola 
por mais uma semana. 

Depois de fi car 11 dias 
tratando uma lesão na coxa 
esquerda, sofrida no último 
dia 24 de maio, Marta vol-
tou a treinar no campo nesta 
quarta-feira, quando a seleção 
brasileira feminina realizou o 
seu último treino na cidade 
portuguesa de Portimão, em 
Portugal, antes de viajar para 
a França visando a disputa do 
Mundial, que começa na pró-
xima sexta-feira, 7. O Brasil 
estreia contra Jamaica.

Tranquilo, 
América segue 
preparação para 
encarar Serrano

Marta volta a 
treinar no campo 
visando Mundial 
Feminino

Série D

Camisa 10

Treino tático do América na Arena

Marta, principal jogadora do Brasil

Canindé Pereira / América FC

Divulgação / CBF

O presidente do ABC, Fer-
nando Suassuna, anunciou na 
terça-feira, 4, a contratação do 
zagueiro Douglas, que estava na 
equipe do Atlético-GO.

O defensor, de 24 anos, che-
ga por indicação do treinador 
Sérgio Soares. Douglas vem por 
empréstimo e fechou contrato 
com o Clube do Povo até o tér-
mino da disputa do Campeonato 
Brasileiro da Série C.

A chegada do zagueiro a Na-

tal deve acontecer até a próxima 
sexta-feira, 7.

DISPENSAS
Durante o dia de ontem, o 

ABC fechou acordos com alguns 
atletas e quatro foram comuni-
cados de que não servem mais 
para o clube: os laterais esquer-
do Jonathan e Evandro; o late-
ral-direito Maicon; além do ata-
cante Éder, que estava sem jogar 
pelo clube desde o Estadual.

Douglas, de 24 anos, é o mais novo contratado do ABC para sequência da "C"

Ex-zagueiro do Atlético-GO,
Douglas é anunciado pelo ABC

Reforço

Divulgação / RB Brasil

Os advogados de Neymar, Davi 
Tangerino e Salo de Carvalho, re-
bateram em nota ofi cial divulgada 
nesta quarta-feira, 5, as informa-
ções apresentadas à imprensa pelo 
advogado José Edgard Cunha Bue-
no, que havia sido contratado pela 
mulher que acusa o atacante de es-
tupro. No texto, os representantes 
do jogador do Paris Saint-Germain 
reafi rmam que houve tentativa de 
extorsão por parte de Bueno, que 
não está mais no caso, em troca de 
um silêncio sobre o incidente.

A defesa de Neymar afi rma 
que em 29 de maio o advogado da 
suposta vítima enviou uma mensa-
gem ao pai do jogador para solici-
tar um encontro. A nota ofi cial traz 
uma tela de conversa de WhatsApp 
em que Bueno solicita o agenda-
mento de uma conversa, convite 
aceito por Neymar pai. Durante a 
reunião, a defesa do atacante alega 
que foi exigido dinheiro para que o 
caso não foi denunciado.

"A iniciativa para realização 
do encontro sempre partiu do ci-
tado advogado (Bueno). Também 

importante reforçar que, na reu-
nião, o advogado apresentou um 
inaceitável pedido de 'cala boca', 
prontamente rejeitado. O pedido 
de dinheiro foi presenciado não por 
uma, mas por três testemunhas", 
diz a nota ofi cial assinada pelos 
advogados de Neymar, que dizem 
ter comunicado a Polícia sobre a 
extorsão.

Neymar durante treino da Seleção

Neymar relata tentativa
de extorsão e aciona Polícia

Advogados

Carl de Souza / AFP

2
Brasil

BRASILEIRO
Local:  Mané Garrincha - DF
Gols:
15'1T - Richarlison (BRA)
23'1T - Gabriel Jesus (BRA)

Catar
0

Ederson; Daniel 
Alves (Militão), 
Marquinhos, 
Miranda e Filipe 
Luís (Alex Sandro); 
Casemiro, Arthur 
(Fernandinho) e 
Coutinho (Paquetá); 
Richarlison (David 
Neres), Gabriel 
Jesus e Neymar 
(Everton). Técnico: 
Tite.

Al-Sheeb; Al Hajri, 
Khoukhi e Salman; 
Pedro Miguel, 
Madibo, Hatem 
(Abdulsalam), 
Al-Haydos (Doo-
zandeh), Akram 
Afi f (Alaaeldin) e 
Hassan (Ali Afi f); 
Almoez Ali. 
Técnico: Félix 
Sánchez.


