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Após virar alvo do 
MPF, Funpec nega 
irregularidades

Jean Paul diz que 
ministro Weintraub 
"destrói" a educação

Prefeitura do Natal 
paga hoje a 100% 
dos seus servidores

Dinheiro do governo 
só dá para recuperar  
0,5% das estradas

Fundação alegou que 
contratação de agência de 
publicidade foi legal.

Segundo senador potiguar, 
"antiministro" da Educação 
age para intimidar alunos.

Gestão municipal vai injetar, 
ao todo, R$ 62,8 milhões na 
economia da capital potiguar.

É o que avalia o engenheiro 
Elci Pessoa Júnior, consultor 
de obras rodoviárias.

Posicionamento 07Música 10

Salário em dia 05

Orçamento 07

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

Economia do Brasil encolhe após 
Bolsonaro assumir a Presidência
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Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constata que Produto Interno Bruto caiu 0,2% nos
três primeiros meses deste ano. É o primeiro resultado negativo após dois anos seguidos de recuperação da atividade.
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Cantora apresenta em Natal neste sábado 
seu novo álbum, que tem parcerias com 
Gilberto Gil e Jorge Ben Jor.Manifestantes 

voltam às ruas 
contra cortes

Protesto 03

Em Natal, estudantes 
e professores fizeram 
passeata na Salgado Filho.
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ARTICULAÇÃO 
A oposição ao governo 

Fátima Bezerra começa 
aos poucos a se articular. 
Empresários que nunca 
aceitaram a vitória do PT para 
comandar o Estado se reúnem 
em torno de um “projeto de 
retomada”. O projeto contempla 
a estruturação de um forte 
sistema de comunicação 
envolvendo duas TVs, três 
emissoras de rádio, um jornal e 
um portal de notícias.

DESGASTE
O projeto articulado 

por políticos e empresários 
antipetistas visa ao desgaste 
em massa do governo, com o 
objetivo de fortalecer o grupo 
para as eleições municipais 
de 2020 e a disputa eleitoral 
de 2022, quando Fátima 
enfrentaria uma reeleição 
desgastada.

ÁGUA E ÓLEO
A depender do deputado 

estadual Gustavo Carvalho 
(PSDB), os tucanos do Rio 
Grande do Norte continuarão 
adversários dos petistas de 
modo geral. A aliança entre 

o presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira, e a 
governadora Fátima, não terá 
refl exos municipais. Nem 
mesmo sob o motivo de união a 
favor do Estado.

ESTILO 
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias (MDB), ganha cada vez 
mais popularidade. Ele tem 
participado ativamente de 
ações do Município nos mais 
diversos bairros e, também, tem 
se mostrado mais “do povo”, 
com aparições dançantes e uso 
de roupas características como 
chapéus mesmo à noite.

FAVORÁVEL 
O presidente da Câmara de 

Vereadores, Paulinho Freire 
(PSDB), é considerado hoje o 
maior cabo eleitoral de Álvaro 
quando o assunto é defender a 
candidatura do atual prefeito 
à reeleição. Segundo Paulinho, 
diante das alternativas, o 
quadro eleitoral hoje é favorável 
ao chefe do executivo.

ATIVO 
Engana-se quem pensa que 

os dias de prisão retiraram 

Henrique Alves da cena política. 
O emedebista articula pesado 
para voltar à tona. Para tanto, 
cuida com zelo da defesa 
jurídica junto aos tribunais e faz 
arranjo com grupo empresarial 
para salvar o jornal da família.

BIZONHO
Chamou a atenção, pelo 

caráter bizonho, a iniciativa 
de procuradores federais que 
trabalham no RN de processar 
o ministro Abraham Weintraub. 
Virou manchete nacional.

MUNICIPALISMO
Fátima Bezerra reuniu-

se nesta quinta-feira com a 
diretoria da Federação dos 
Municípios. Aos prefeitos, a 
governadora prometeu, entre 
outros pontos, regularizar os 
repasses das cotas-partes de 
ICMS para os municípios.

MANIFESTAÇÕES
Como já era esperado, os 

protestos de ontem tiveram 
menor adesão que os do dia 15. 
Ainda assim, pelo menos em 
Natal, foram mais expressivos 
que os de domingo, a favor do 
presidente Jair Bolsonaro.
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Como ex-policial rodoviário estadual, catapultado 
ao Senado Federal graças à sua atuação como xerife da 
Lei Seca, Styvenson Valentim (Podemos) é bem-vindo 
ao debate sobre a fl exibilização da posse de armas. 

Os perigos do decreto que facilitou o acesso ao 
armamento, reformulado às pressas depois de liberar 
inadvertidamente o fuzil T4, usada por forças táticas mi-
litares como arma doméstica, são inúmeros.

O senador potiguar, que participou da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) do Senado esta semana, é 
da opinião de que é preciso intensifi car os critérios de 
concessão da posse de armas, antes de qualquer coisa.

De fato, ter uma arma e usá-la são duas coisas com-
pletamente diferentes. Dados revelados esta semana 
pelo Agora RN dão conta de que a corrida por pistolas 
no Estado já começou. O aumento perceptível já é su-
perior a 25%, o que mostra um consumidor disposto a 
desembolsar dinheiro que não é pouco.

O gasto mínimo gira em torno de R$ 4,5 mil, mais 
as exigências de praxe, como pagar as taxas da Polícia 
Federal, que no ano passado estavam em torno de R$ 
1,5 mil, sem contar despesas com o laudo do psicólo-
go e do instrutor credenciados.

Ao senador Styvenson, que se diz nem contra e 
nem a favor do decreto, preocupa mais os critérios 

que permitirão a posse das armas e rastreamento de 
munições. Apesar de questões importantes, não é 
disso que se trata.  

“Se o cidadão é do bem, qual o medo de se sub-
meter a um teste toxicológico? Quer ter armas? Eu não 
sou contra, mas também não sou a favor. Precisam ter 
critérios e punições mais rígidas. Sabe quantas mulheres 
já morreram por brigas de casal?”, declarou o senador.

O problema é que, embora legítimas, as indaga-
ções do senador ainda são insufi cientes para a mag-
nitude do problema, já que, por mais duros que sejam 
os critérios para determinar a posse de armas, eles 
divergem do que deveria se preconizar para o Brasil.

Num país onde os índices de mortalidade por arma 
de fogo são exponencialmente superiores em relação 
aos europeus e até mesmo à América do Norte, onde a 
segunda emenda garante ao cidadão portar fuzis, trans-
ferir parte da tutela de segurança ao cidadão – para a 
realidade brasileira – é quase uma tragédia anunciada. 

A segunda emenda à constituição americana, é bom 
lembrar, entrou em vigor em 1789, para garantir a atua-
ção de milícias para garantir o país livre. 

Nesse particular, a única similaridade que temos 
são as milícias, que prosperam junto com o crime 
organizado.

Styvenson precisa ser 
mais duro com as armas O governo federal deve apre-

sentar mudanças no programa 
Minha Casa Minha Vida na 
semana que vem, segundo o mi-
nistro do Desenvolvimento Re-
gional, Gustavo Canuto. Entre 
as alterações está a ampliação 
das atuais quatro faixas de fi -
nanciamento e a troca de nome 
do programa habitacional, criado 
em 2009.

Pelo Minha Casa Minha Vi-
da, famílias com renda mensal 
de até R$ 1.800 estão contempla-
das pela faixa 1, que tem zero de 
juros, fi nanciamento de até 120 
meses, com prestações mensais 
que variam de R$ 80,00 a R$ 
270,00, conforme a renda bruta 
familiar. A faixa 1,5 contempla 
famílias com renda bruta mensal 
entre R$ 1.800 até R$ 2.600, com 
taxa de juros de 5% ao ano, pra-
zo de até 30 anos para pagar e 

subsídios que podem chegar a R$ 
47,5 mil. A faixa 3 compreende 
famílias com renda até R$ 4 mil, 
com taxas de juros que variam de 
6% a 7% e subsídios de até R$ 29 
mil. Já a faixa 3 atende famílias 
com renda máxima de R$ 7.000. 

"A nossa proposta é um maior 
número de faixas, maior número 
de categorias para atender as dife-
rentes demandas", justifi cou o mi-
nistro. Ele disse ainda que o pro-
grama, após 10 anos de execução, 
apresenta uma série de problemas 
que precisam ser corrigidos pelo 
governo, como comercialização ir-
regular de lotes, invasão dos lotes 
por facções criminosas, confl itos 
sociais nos condomínios, problema 
de violência doméstica.

Os detalhes do novo programa 
de habitação popular do governo 
federal serão apresentadas na 
próxima terça-feira, 4.

O Governo do Estado apresen-
tou ao Ministério do Desenvolvi-
mento Regional projeto para am-
pliar a segurança da ponte Newton 
Navarro. A obra representa um 
investimento de R$ 2,8 milhões. A 
ação tem o objetivo de prevenir a 
ocorrência de suicídios no local.

A requisição foi feita pela gover-
nadora Fátima Bezerra diretamen-
te ao ministro Gustavo Canuto, em 
Brasília. “Essa ação de segurança 
na ponte é um compromisso do 

nosso Governo. O ministro Canuto 
foi muito sensível ao nosso pedido e 
vai analisá-lo o mais rápido possí-
vel”, comentou a governadora.

O projeto prevê a ampliação dos 
guarda-corpos laterais, aumentan-
do a segurança e mantendo a fun-
cionalidade da ponte que conecta 
as zonas Norte e Leste da capital. 
“Com essa obra a ponte teria toda 
a segurança para evitar suicídios”, 
encerra secretário de Estado da In-
fraestrutura, Gustavo Rosado.

Programa habitacional também vai mudar de nome, disse ministro Gustavo Canuto

Governo que ampliar faixas 
do "Minha Casa Minha Vida"

RN pede R$ 2,8 milhões para 
obras na Ponte Newton Navarro

Proposta

Segurança

Wilson Dias/Agência Brasil



O deputado estadual Francis-
co do PT demonstrou apoiou às 
manifestações que ocorreram na 
quinta-feira, 30, contra decisões 
do governo federal de contingen-
ciar recursos para universidades 
públicas federais. 

Quando questionado sobre o 
bloqueio de gastos na educação, 
o deputado demonstrou grande 
insatisfação pela decisão e pela 
forma que está sendo tratada por 
membros do governo. 

“Vejo isto com muita preocu-
pação. Principalmente porque o 
governo Federal não consegue 
explicar o que ele pretende com 
isso, quais são os objetivos, que 
critérios motivaram a esse con-
tingenciamento”, criticou.

O contingenciamento foi 
anunciado no fi m de abril. A me-
dida irá congelar R$ 1,7 bilhão 
dos gastos das universidades, 
de um total de R$ 49,6 bilhões. 
A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) teve R$ 
60 milhões bloqueados nas despe-
sas discricionárias (manutenção, 

limpeza, segurança, entre outros 
gastos).

O deputado estadual também 
faz críticas na forma em que mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub. Ele rechaçou, ainda, 
recentes falas do presidente Jair 
Bolsonaro. 

“É uma forma debochada e 
desrespeitosa com a qual o minis-
tro se refere. O presidente da Re-
pública desrespeita os estudantes  
que quando foram as ruas. Ele  
classifi cou estes estudantes como 
idiotas úteis”, encerrou Francisco 
do PT.

SEXTA-FEIRA, 31.05.2019 Política 3

O vereador de Natal Cícero 
Martins (PSL) pediu nesta quin-
ta-feira, 30, que os estudantes 
universitáios questionem a UFRN 
sobre os R$ 50 milhões do contrato 
fi rmado entre a Fundação Nor-
te-Rio-Grandense de Pesquisa e 
Cultura (Funpec) e a agência de 
propaganda Fields360.

“Eu quero ver na movimenta-
ção [ocorrida na quinta-feira, 30] 
que os estudantes levem faixas 
para a Funpec perguntando: cadê 
os R$ 50 milhões da verba?”, ques-
tionou ele.

A Funpec é investigada pelo 
Ministério Público Federal (MPF) 
por conta de um contrato de R$ 50 
milhões fi rmado com a agência de 
publicidade Fields Comunicação 
Ltda. Ele também ressaltou que 
a agência teve relação com o pu-
blicitário Marcos Valério, que foi 
condenado por participar no cha-
mado "mensalão tucano". Porque 
na licitação proposta, que quem 
ganhou foi uma empresa, acho 

que Fields360, essa empresa está 
ligada a Marcos Valério, aquele do 
mensalão”, declarou.

Em nota de esclarecimento 
sobre a investigação, a Funpec ex-
plica que a contratação da agência 
de publicidade atendeu a todos os 
princípios exigidos pela lei de con-
tratação no âmbito da administra-
ção pública.

Vereador de Natal Cícero Martins (PSL)

Vereador pede que alunos da 
UFRN questionem contrato 
milionário da Funpec

Crítica

José Aldenir / Agora RN

Entidades estudantis realiza-
ram nesta quinta-feira, 30, novos 
protestos contra os cortes orça-
mentários para as universidades 
públicas e institutos federais de 
ensino. Em Natal, a manifestação 
se concentrou no cruzamento das 
avenidas Bernardo Vieira e Salga-
do Filho, no bairro de Lagoa Nova, 
na zona Sul.

Esta foi a segunda manifesta-
ção – o primeiro ato aconteceu dia 
15 de maio – contra as políticas 
públicas de contingenciamento 
promovidas pelo Ministério da 
Educação. O protesto estudantil 
aconteceu dias após aos atos con-
vocados por integrantes do partido 
do presidente Jair Bolsonaro, PSL, 
que defenderam a pauta do gover-
no no Congresso Nacional.

Em Natal, o ponto de confl uên-
cia foi em frente ao shopping Mi-
dway Mall. Por conta disso, a Se-
cretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) precisou intervir 
no trânsito.

Por volta das 17h, os manifes-

tantes iniciaram uma passeata 
em direção à zona Sul da capital. 
Nas proximidades do diretório do 
Partido Social Liberal (PSL), no 
cruzamento das avenidas Salgado 

Filho com a Nascimento de Castro,  
houve um desentendimento entre 
manifestantes e partidários do 
PSL.  A Polícia Militar, que acom-
panhava o ato, precisou agir  para 

encerrar a confusão.
Além da capital potiguar, os 

protestos também foram registra-
dos nas cidades Nova Cruz, Assu 
e Mossoró.

Manifestantes contra os bloqueios na Educação saíram em passeata, com cartazes e faixas, ao longo da Avenida Salgado Filho

Estudantes realizam em Natal novo 
protesto contra cortes na Educação
Além de Natal, manifestações contra o bloqueio de verbas para as universidades públicas e institutos 
federais do Rio Grande Norte também foram registradas nas cidade de Mossoró, Nova  Cruz e Assu 

Contingenciamento

Wendel Jeferson

Em discurso convenção 
nacional do DEM, o ministro 
da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, insinuou nesta quinta-fei-
ra, 30, que o presidente Jair 
Bolsonaro pode voltar para o 
partido. Bolsonaro se fi liou ao 
PSL no ano passado para dis-
putar a eleição ao Palácio do 
Planalto, mas em 2005 che-
gou a integrar as fi leiras do 
PFL, hoje DEM. Questiona-
do se havia conversado com 
Bolsonaro sobre o retorno ao 
DEM, Onyx despistou. “Não. 
É um sonho meu”, disse.

Onyx insinua 
que Bolsonaro 
pode deixar PSL e 
voltar para o DEM

Troca

Ministro Onyx e Jair Bolsonaro

Michel Jesus / Câmara dos Deputados

Deputado estadual Francisco do PT: "O presidente desrespeita os estudantes"

Contingenciamento de verbas não é 
explicado, aponta Francisco do PT

Posição

José Aldenir / Agora RN
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O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) defendeu nesta quinta-fei-
ra, 30, que o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Pro-
fi ssionais da Educação (Fundeb) 
se torne uma política permanente 
de Estado. O parlamentar quer 
ampliar a participação fi nanceira 
da União junto aos Estados e Mu-
nicípios.

Jean Paul subsescreveu a Pro-
posta de Emenda à Constituição  
(PEC) 65/2019, de autoria do sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-AP). 
“A emenda é uma resposta cons-
trutiva e institucional, principal-
mente pelo momento que estamos 
vivendo no país”, disse Jean Paul.

Ele destacou ainda a represen-
tatividade de partidos em favor do 
Fundeb. Além do PT, a proposta 
tem o apoio de 10 outras legendas. 
“A PEC garante que o Fundeb seja 
uma política de Estado na nossa 
Constituição e não fi que dependen-
te do humor dos governos”, ressal-
tou.

O Fundeb é a principal política 
de fi nanciamento da educação nos 
três níveis – infantil, fundamen-
tal e médio. Criado em 2006, por 
meio de Emenda Constitucional 
53/2006 e regulamentado pela 
Lei 11.494/2007 e pelo Decreto 
6.253/2007, o fundo termina em 
2020. Vários parlamentares apre-
sentaram propostas no Congresso, 

com o objetivo de colocar o Fundeb 
permanente na Constituição Fede-
ral.

O parlamentar criticou o mi-
nistro Abraham Weintraub que 
intimidou estudantes. “Estamos 
vivendo protestos nas ruas, nas 
universidades e nas escolas, mas 
estamos vivendo também por par-
te do ministro da educação certos 
exageros”, criticou. “Weintraub se 
coloca no rol de antiministros, que 
são aqueles colocados para destruir 
o setor que deveria cuidar”. 

O ministro foi às redes sociais 
pedir que os pais denunciem pro-
fessores que estariam “coagindo” 
alunos da rede pública a participar 
dos atos. Senador potiguar Jean Paul Prates (PT)

Jean Paul defende que Fundeb seja 
ampliado para Estados e Municípios
Senador avalia que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica precisa ser uma 
política permanente de Estado; Jean Paul também criticou a postura do ministro Abraham Weintraub 

Educação

José Aldenir/AgoraRN

O IBGE informou nesta 
quinta-feira, 30, que o PIB 
contraiu 0,2% de janeiro a 
março, ante o 4º trimestre 
de 2018. Os números mos-
tram que os três primeiros 
meses do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro foram 
marcados por estagnação da 
economia.

É o primeiro resultado 
negativo após dois anos se-
guidos de recuperação da ati-
vidade. O PIB crescera 1,1% 
em 2017 e em 2018, após 
mergulhar 7,6% em 2015 e 
2016. Nos últimos três meses 
de 2018, o desempenho foi de 
0,1% e não houve revisão.

Pesquisa Bloomberg in-
dicava que a maior parte dos 
entrevistados projetava que 
o PIB recuaria 0,2% no pri-
meiro trimestre.

PIB cai 0,2% no 
1º trimestre e 
mostra economia 
estagnada

Economia

INFORMATIVO 
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Diário Oficial do 
Município traz revogação 
de portaria sobre jornada 
dos servidores da saúde

Em ato publicado na edição da última 
quarta-feira (29) do Diário Oficial do 
Município, o secretário George Antunes 
de Oliveira revoga a portaria Nº 
060/2019, publicada no dia 03 de maio, 
que aumentava de 10 para 12 plantões 
para os servidores contratados por 40 
horas e alterava também os contratos de 
30h e 20h. No entendimento das 
entidades, o aumento da jornada de 

trabalho faz com que os profissionais 
adoeçam com a sobrecarga de trabalho, 
causando inclusive um prejuízo em 
cadeia uma vez que a população terá o 
atendimento prejudicado. Para o 
presidente do Sinmed RN, Geraldo 
Ferreira, a revogação representa uma 
conquista da luta conjunta dos sindicatos 
da saúde de Natal. “É uma vitória da 
união e da mobilização do Sindicato dos 
Médicos com os demais sindicatos da 
saúde”. 

>> Promoção: estamos sorteando 
um kit de serviços grátis da HC 
Pneus para os médicos 
sindicalizados, com alinhamento, 
balanceamento, rodízio de pneus, 
inspeção veicular, regulagem de 
faróis e higienização do ar-
condicionado. A promoção é 
exclusiva para o Instagram do 
Sinmed RN. Visite nosso perfil 
@sinmed.rn e participe!

>> Parceria: Você sabia que o 
cartão MasterClin te dá desconto 
de 50% no cinema? Entre em 
contato com o Sinmed RN e 
solicite o seu voucher.

>> Cursos: O Sindicato dos Médicos do RN, através do PROBEM, oferece novas 
turmas dos cursos de informática para o ano de 2019. Com o avanço das 
tecnologias e a preocupação constante em levar o melhor para os médicos, todos os 
conteúdos dos cursos oferecidos foram atualizados. Os cursos têm a duração de três 
meses e as aulas acontecem uma vez por semana.Para se inscrever basta ligar para o 
3222.0028 ou mandar whatsapp para 99934-9642. Os cursos são gratuitos e 
oferecidos aos médicos sindicalizados e parentes.

>> Cartão de vantagens: O 
Sinmed já começou a entregar 
os cartões de vantagens 
Masterclin na sede do sindicato 
em Natal e Mossoró. 

>> Protesto: No próximo dia 27 de junho 
sindicatos e servidores da saúde realizam ato 
unificado para reivindicar condições de trabalho 
e estruturação das unidades e saúde pública de 
qualidade para todos. Antes prevista para o dia 
30 de maio, a mudança da data se deve a agenda 
de compromissos das entidades e ao ato 
publicado no Diário Oficial do Município.

_________

_________

_________

“Direitos e deveres dos 
prestadores de serviços (médicos, 

clínicas, hospitais e laboratórios) e 
dos beneficiários dos planos de 
saúde” é o tema da palestra que 

será ministrada no dia 18 de junho, 
às 19h30, no Sindicato dos 

Médicos do RN. A palestrante será 
Keyla Juliana Souza, advogada 

com vasta experiência na área de 
Direito da Saúde e Direito Médico, 
com mais de 20 anos atuando em 
operadora de plano de saúde. De 

acordo com Keyla Souza, o Fórum 
tem por objetivo ampliar o 

conhecimento das regras legais 
aplicadas à relação entre 

prestadores de serviços médico-
hospitalares e as operadoras de 
planos de saúde. Participe da 

atividade, aberta e gratuita para 
todos os médicos e administradores 

de clínicas, e tire suas dúvidas 
sobre a relação com as 

operadoras.

Keyla Juliana Souza
Palestrante
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O governo estuda liberar sa-
ques de contas ativas do Fundo 
de Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS), numa medida similar à 
implementada pelo governo Michel 
Temer no caso de contas inativas. 
A informação foi confi rmada nesta 
quinta-feira, 30, pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O objetivo é o mesmo: injetar 
recursos capazes de alavancar a 
volta do crescimento. A medida, 
entretanto, ainda segue em estudo, 
e só deve ser implementada após a 
eventual aprovação da reforma da 
Previdência. “Nós temos que come-
çar pelas coisas mais importantes”, 
disse Guedes.

“As coisas devem se acelerar 
nas próximas três ou quatro se-
manas”, disse o ministro, em refe-
rência à tramitação da reforma da 
Previdência no Congresso

 Ao citar medidas de estímu-
lo ao crescimento que devem ser 
anunciadas após a aprovação da 
nova Previdência, Guedes mencio-
nou a nova rodada de liberação dos 
saques nas contas do FGTS. “Ina-
tivas e ativas. Ativas também”, 
afi rmou ele, sem dar mais detalhes 

sobre a medida.
Ao ser questionado acerca o 

tema, o ministro Paulo Guedes res-
salvou, porém, que a medida segue 
em estudo, e que ainda “não foi ba-
tido o martelo”.

Hoje, o saque nas contas ativas 
do Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço só é permitido em situações 
específi cas, como no caso do traba-
lhador ser demitido sem justa cau-

sa ou se for para utilizar os recur-
sos na aquisição de casa própria. 

O ministro comentou nesta 
quinta-feira, 30, o desempenho do 
Produto Interno Bruto (PIB) no 
primeiro trimestre, que teve uma 
retração de 0,2% de acordo com os 
dados divulgados nesta manhã pe-
lo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE). Para ele, o 
resultado já era esperado.

Ministro Paulo Guedes, da economia: "Temos que começar pelas coisas importantes"

Prefeito Álvaro Dias: "Manter a folha em dia é uma demonstração de respeito"

Governo estuda liberar saques em 
contas ativas do FGTS, diz Guedes
Ministério da Economia cogita a liberação dos saques em contas ativas 
com o objetivo de injetar recursos no mercado e alavancar a economia

Possibilidade

Gustavo Raniere / Ministério da Economia

José Aldenir/AgoraRN

Os salários referentes ao mês 
de maio de todas as categorias 
do funcionalismo público mu-
nicipal, entre ativos, inativos e 
pensionistas, serão pagos nesta 
sexta-feira, 31.

A Secretaria Municipal de 
Administração (Semad) realiza 
o repasse dos créditos bancários 
à instituição fi nanceira respon-
sável pelo pagamento ao longo 
desta quinta-feira, 30, e os servi-
dores terão o dinheiro creditado 
amanhã. 

Segundo a prefeitura, ao to-
do, R$ 62,8 milhões entrarão em 
circulação na economia da capi-

tal potiguar.
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, lembra que mais uma vez 
a gestão municipal quita os salá-
rios dos 21.325 servidores dentro 
do mês trabalhado, cumprindo o 
compromisso anunciado quando 
assumiu a chefi a do Poder Execu-
tivo da capital potiguar. “Os ser-
vidores precisam ser respeitados, 
por isso manter a folha salarial 
em dia é uma demonstração de 
respeito. As difi culdades dos po-
deres públicos são imensas, mas 
não vamos abrir mão de colocar o 
servidor em lugar de destaque”, 
encerrou o prefeito.

Prefeitura do Natal paga 100% 
da folha de maio nesta sexta

Funcionalismo
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Após silêncio do ex-ministro Antônio Palocci na CPI 
do BNDES, garantido por habeas corpus do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mais um, a deputada Paula Bel-
monte (Cidadania-DF) apelou ao presidente da Corte, 

ministro Dias Tofffoli, para reduzir a interferências que 
aniquilam comissões parlamentares de inquérito. Paloc-
ci foi convocado para explicar o esquema corrupto que 
roubou dinheiro do BNDES.

Toffoli tem apelo contra aniquilamento de CPIs

Bolsonaro fez menos decretos que Lula e FHC

DIÁLOGO ABERTO
Toffoli se colocou à disposição 

para discutir a questão com 
integrantes da CPI do BNDES. 
Sinalizou com eventual redução 
das interferências.

AJUDA PROVIDENCIAL
Ainda nesta quinta (30), 

Belmonte pediu ajuda ao 
presidente Jair Bolsonaro. O 
presidente garantiu apoio do 
BNDES na investigação.

CORRUPTO DEBOCHADO
Deputados fi caram 

incomodados com a atitude de 
Palocci, corrupto confesso. Acham 

que a intenção dele era apenas 
debochar da CPI.

CPIS PATINAM
As CPIs do BNDES e de 

Brumadinho não avançam nas 
investigações porque os acusados, 
na Lava Jato ou na Vale, têm a 
proteção do STF.

COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE
A comunicação da reforma da 

Previdência se intensifi cou, mas 
falta muito. Prova é levantamento 
Paraná Pesquisas revelando que 
43,7% dos brasileiros acreditam que 
a reforma benefi ciará os mais ricos.

ME ENGANA QUE EU GOSTO
Em Brasília, cancelaram aulas 

para que mais de 80.000 profes-
sores e alunos de escolas públicas 
e da Universidade de Brasília 
protestassem contra Bolsonaro. 
Mataram aulas e trabalho, mas só 
1.500 apareceram.

CHAMEM A MARÍLIA
Há quinze dias, a oposição 

levou 10 mil às ruas de Brasília 
contra o governo e no domingo 
20 mil pessoas o defenderam. 
Enquanto isso, a cantora Marília 
Mendonça, nem contra ou a favor, 

PODER SEM PUDOR

PROTOCOLO JANISTA
Informado de que o presidente Juscelino 

Kubitschek estaria em evento da Fiesp, em São 
Paulo, o governador Jânio Quadros disse que o 
hospedaria com prazer. “Mas ele quer fi car num 
hotel da cidade”, avisou um assessor. Nesse 
caso, ponderou Jânio, ele não precisaria saber da 
ilustre visita:

- Quem fi ca em hotel deve ser recebido pelo 
porteiro.

JK acabou hospedado no Palácio dos Campos 
Elísios, residência ofi cial.

Apesar de fake news divulgado nesta quinta 
(30) por um “Pacto pela Democracia”, acusando 
Jair Bolsonaro de atropelar o Legislativo com 
148 decretos e afi rmando que ele supera Lula 
e FHC, a verdade é bem diferente. Entre 1º 

de janeiro e 30 de maio, o atual presidente 
assinou menos decretos do que os ex-
presidentes citados. Lula assinou 154 decretos 
no mesmo período, enquanto o tucano FHC 
baixou 149.

CONTINUAÇÃO DO CRIME
Apesar da personalidade autoritária, Dilma 

Rousseff editou 66 decretos nos entre janeiro e 
maio de 2011, primeiro ano no Planalto.

PIOR QUE NAPOLEÃO
O ex-presidente petista assinou 17 medidas 

provisórias, entre janeiro e maio de 2003, algumas 
compradas, e 32 no mesmo período de 2007.

DISCURSO X PRÁTICA
Levando em conta as medidas provisórias, FHC 

enviou 33 ao Congresso, em cinco meses. Bolsonaro 
editou 14, até agora.

É muito bom nós termos aqui 
a Justiça ao nosso lado”

Jair Bolsonaro

Em café-da-manhã com o ministro 
Dias Tofolli e a bancada feminina

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Marcelo Camargo/Agência Brasil

levou 50 mil.

PARA ALÉM DE PATINETES
Além da trapalhada nos patine-

tes, a secretaria de Transportes de 
São Paulo se esforça para perder o 

patrocínio de R$20 milhões anuais 
do Bradesco para a ciclofaixa. Negó-
cio já oferecido por uma empresa de 
organização de tráfego, com amigos 
da secretaria, ao aplicativo Uber.

MALAS DA ANAC
A Anac, que liberou a cobrança 

de bagagens afi rmando que o preço 
das passagens ia cair, agora quer 
vetar proibição aprovada pelo Con-
gresso falando em “concorrência” e 
“transparência”. Anrã...

SEM MEDO DE CARA FEIA
Advogado experiente, o gover-

nador do DF, Ibaneis Rocha, mostra 
que não tem medo de procuradores. 
Ele mandou abrir o local onde se faz 
o fumacê, essencial no combate ao 
mosquito. Foi fechado pelo Minis-
tério Público do Trabalho, por não 
estar “em conformidade” com a lei, 
enquanto Brasília contava 21 mortos 
pela dengue somente em 2019.

A vereadora Nina Souza (PDT) 
se mostrou contrária à emenda 
proposta pelo vereador Kleber 
Fernandes (PDT) para limitar o 
número de motoristas de aplicativo 
de transporte. Em resumo, o texto 
determina que exista 1 motorista 
para cada 1 mil habitantes, o que, 
se feito o cálculo, resultaria num 
número total de pouco mais de 900 
motoristas exercendo a atividade 
na capital.

Para Nina, a proposta é inviá-
vel perante a legislação. "A Lei que 
normatiza os motoristas de aplica-
tivo é muita clara: diz que cabe ao 
Município apenas fazer a regula-
mentação da atividade. Criar me-
canismo para impedir o exercício 
é algo que ela não permite. O STF 
votou texto dizendo que os Municí-
pios não podem adentrar no mérito 
da Lei e precisam deixar os moto-
ristas trabalharem. Nós temos na 
Constituição um dispositivo que 
precisa sempre ser chamado para 
esta discussão, que é a livre inicia-
tiva e concorrência", disse.

"A partir do momento que se 

limita o número de motoristas, se 
está destruindo o sistema. Uma 
emenda foi encartada e diz que pa-
ra cada 1 mil habitantes deve ha-
ver apenas 1 motorista. Quer dizer: 
só seriam permitidos 900 motoris-
tas em Natal. Isso é inadmíssivel. 
Quantos pais e mães de família fi -
carão com fome? Hoje nosso maior 
problema é a falta de emprego e os 
aplicativos oferecem uma renda 
importante para diversos trabalha-
dores que estão sem oportunidades 
em Natal", completou a vereadora.

Atualmente, de acordo com da-
dos da associação que representa os 
motoristas de aplicativo no RN, são 
quase 11 mil pessoas trabalhando 
no setor. Ou seja, a aprovação da 
emenda de Kleber Fernandes cor-
taria em mais de 1000% os presta-
dores dos serviços. "Não existe nin-
guém com a capacidade de dizer 
quantos motoristas de aplicativo se 
pode permitir. Não cabe a nós [Le-
gislativo] acabar com o sistema em 
Natal. Se aprovarmos e emenda, 
certamente o sistema vai acabar e  
se tornará inviável", concluiu.

Os avanços da medicina re-
sultaram no crescimento signifi -
cativo da expectativa de vida da 
população. Com a expectativa de 
vida maior, a preocupação das 
pessoas com a saúde e a estética 
também aumentam. No entanto, 
há certa resistência quando se 
fala de ortodontia. Para quebrar 
esse tabu, a médica ortodontista 
Mêrian Lucena destaca alguns 
pontos importantes que o trata-
mento na Terceira Idade pode 
promover à saúde das pessoas.

Segundo ela, são várias as 
vantagens oferecidas. "A orto-
dontia atua corrigindo posições 
inadequadas dos dentes, que 
geram desequilíbrio na mastiga-
ção. O tratamento (pode inibir) 
dores de cabeça e na articulação 
temporo mandibular (ATM), 
bem como melhorar a qualidade 
da respiração e do sono", revelou.

Para Mêrian, os mais idosos 
são resistentes à ortodontia, seja 
pela estética comprometida pelos 
aparelhos de metais ou algum ti-
po  desconforto, mas ela faz ques-
tão de destacar a importância 
deste tipo de tratamento. "Com 
os avanços tecnológicos, pode-
mos dispor de técnicas modernas 

e materiais capazes de aplicar 
forças leves e controladas, além 
de produzir signifi cativamente 
o tempo do tratamento, propor-
cionando sobretudo conforto aos 
pacientes", explicou.

A médica ortodontista Mêrian 
Lucena atende diariamente, de 
segunda à sexta-feira, na Clínica 
Merian Lucena, situada na Rua 
Mipibu, Nº 360, bairro de Petró-
polis, em Natal. O estabelecimen-
to abre das 08h às 12h e das 14h 
às 18h. Quem tiver interesse po-
de entrar em contato através do 
telefone: (84) 3222-8535.

Ortodontista Mêrian Lucena 

Vereadora critica emenda que 
limita serviço do Uber em Natal

Tratamento ortodôntico melhora 
a respiração e o sono na 3ª idade

Transporte

Avanços tecnológicos

Reprodução 

Nina Souza é contrária à emenda que condiciona 
aplicativos de transporte em até 900 motoristas
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A Fundação Norte-Rio-Gran-
dense de Pesquisa e Cultura 
(Funpec) divulgou nota ofi cial, 
nesta quinta-feira, 30, para es-
clarecer as informações acerca de 
uma campanha publicitária no va-
lor de R$ 50 milhões. O pagamento 
feito à empresa Fields360 – para 
ação denominada “Sífi lis Não”– é 
alvo de investigação do Ministério 
Público Federal (MPF).

Na última quarta-feira, 29, o 
MPF confi rmou que analisa o con-
trato – o Inquérito Civil Público 
1.28.000.001862/2018-51 –, que 
está sob os cuidados do procurador 
da República Kleber Martins.

Segundo a Funpec, a contra-
tação da agência de publicidade 
foi realizada por meio de processo 
licitatório, que atendeu a todos os 
princípios exigidos nos decretos no 
âmbito da administração pública e 
no âmbito das fundações de apoio.

A instituição explica que a 
campanha publicitária foi executa-

da no âmbito do Projeto “Resposta 
Rápida à Sífi lis”. 

A ação foi fi nanciada pelo 
Ministério da Saúde, em parce-
ria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, tendo a 

FUNPEC como fi gura gestora fi -
nanceira e administrativa de todo 
o projeto.

“Ao término do prazo para par-
ticipação no processo licitatório, a 
agência Fields360 foi a vencedora, 

em razão de ter atendido a todos 
os pré-requisitos estabelecidos 
no edital. Ao longo de um ano de 
trabalho, foi elaborada uma cam-
panha completa, contratada e 
veiculada em território nacional e 
nos principais veículos de comuni-
cação do Brasil, dentre eles a Rede 
Globo, Rede Record, jornal Folha 
de São Paulo, Revista Caras, Re-
vista Crescer, Rádio CBN e rádios 
locais”, traz a nota da Funpec.

Ainda de acordo com a Funpec, 
as peças produzidas foram vei-
culadas em espaços como ônibus, 
painéis em estações de metrô das 
principais cidades do país, websé-
rie para as redes sociais, além de 
uma ação específi ca em grandes 
festas populares. 

“Além disso, vale ressaltar 
que essa contratação está sendo 
analisada pelo Ministério Público 
Federal, conforme nota divulgada 
pelo referido Órgão”, encerrou a 
instituição.

Fundação é alvo de investigação desde 2018 pelo Ministério Público Federal

Funpec nega irregularidade no contrato 
de R$ 50 milhões com agência publicitária
Fundação informa que contratação da agência de publicidade, para peças sobre prevenção contra a 
síflis, foi realizada por meio de processo licitatório e que atendeu aos princípios da lei de licitações

Apuração

Reprodução

O Ministério Público Federal 
(MPF) ajuizou nesta quinta-feira, 
30, ação civil pública (ACP) na 
Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte buscando a condenação do 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, e da União por danos 
morais coletivos decorrentes de 
condutas praticadas desde que o 
primeiro assumiu a pasta, em abril 
deste ano.

Dentre as condutas em ques-
tão, estão a declaração – em entre-
vista concedida em 30 de abril – de 
que “universidades que, em vez de 
procurar melhorar o desempenho 
acadêmico, estiverem fazendo bal-
búrdia, terão verbas reduzidas”. 
Para o MPF, a fala demonstra 
“clara vontade discriminatória por 
parte do réu, pois as universidades 
inicialmente retaliadas pelo MEC 
(UFF, UFBA e UnB) atingiram 
ótimo desempenho”, com base em 
rankings de avaliação do ensino 
superior, como Times Higher Edu-
cation.

Outra declaração considerada 
ofensiva e discriminatória, apon-
tam os autores da ação, foi dada 
por Abraham Weintraub em 20 de 

maio, durante reunião com reitores 
e membros da bancada parlamen-
tar do Rio Grande do Norte. Ao ser 
questionado sobre a falta de recur-
sos para o pagamento do serviço de 
limpeza na Ufersa, UFRN e IFRN, 
o ministro propôs que “se chamas-
se o CA e o DCE” para realização 
dos serviços.

 Apesar de ter incluído a União, 
o MPF sustenta também a res-
ponsabilização direta do ministro, 
pois, uma vez comprovado o dolo, 
não há necessidade de demandar 
unicamente o ente público. Para 
o MPF, as condutas do titular do 

MEC são discriminatórias, não es-
tando protegidas pela liberdade de 
expressão, pois denigrem a honra e 
a imagem pública dos professores e 
alunos. 

A ACP destaca o perigo em 
torno de “envenenamento” gradual 
da democracia, quando discursos 
desse tipo passam a ser proferidos 
e considerados normais na socie-
dade, podendo criar um clima de 
animosidade contra as instituições.
Devido à complexidade em fi xar in-
denizações a título de danos morais 
coletivos, o MPF sugeriu um valor 
de R$ 5 milhões, levando em conta 
a reiteração da conduta, o cargo 
ocupado por Abraham Weintraub e 
a quantidade de pessoas atingidas.

Caso os réus sejam condenados 
ao pagamento da indenização, após 
o trânsito em julgado da ação, a 
quantia deve ser destinada ao Fun-
do de Defesa dos Direitos Difusos. 

A ação tramita na 10ª Vara 
Federal, em Mossoró (RN), e é de 
autoria dos procuradores da Re-
pública Emanuel Ferreira, Renata 
Muniz, Raphael Bevilaqua, Jorge 
Luiz Ribeiro, Felipe Moura, Caroli-
ne Maciel e Fernando Rocha.

Ministro Abraham Weintraub

MPF acusa ministro da Educação
de dano moral contra estudantes

Processo

Dida Sampaio / Estadão Os R$ 6 milhões que o Rio 
Grande do Norte têm assegura-
dos para fazer a manutenção de 
mais de 3,2 mil quilômetros de 
rodovia para 2019, revelados es-
ta semana pelo diretor geral do 
Departamento de Estradas e Ro-
dagem (DER), Manoel Marques 
Dantas, não são sufi cientes para 
restaurar nem de 0,5% da malha 
rodoviária estadual.

A avaliação é do engenheiro 
Elci Pessoa Júnior, consultor in-
ternacional de obras rodoviárias, 
autor do Livro “Manual de Obras 
Rodoviárias e Pavimentação Urba-
na – execução e fi scalização”, que 
passou por Natal esta semana para 
ministrar um treinamento executi-
vo sobre orçamentação de obras 
rodoviárias.

Procurado pelo Agora RN para 
comentar a informação do diretor 
geral do DER, Elci foi mais longe. 
“É uma cifra tão baixa que é quase 
simbólica diante do problema. Não 
dá para quase nada”. O cálculo 
do especialista apurou que com 
a quantia disponível, o RN teria 
menos de R$ 2 mil para cada qui-
lômetro de rodovia, considerando 
a informação do diretor geral do 

DER que há uma malha estadual 
pouco superior a 3 mil quilômetros. 
“Isto não é nada mesmo!”, reiterou 
Dalci.

Mas, na visão do especialista, 
seria importante que o DER-RN 
dispusesse não apenas das cifras 
necessárias para a restauração da 
malha danifi cada, mas também 
de estrutura humana, técnica e 
treinada, para monitorar a malha 
rodoviária, a ponto de conseguir 
identifi car em tempo hábil o me-
lhor momento para as intervenções 
corretivas.

RN tem mais de 3,2 km de estradas

RN só consegue restaurar 0,5% 
das estradas, diz especialista 

Obras

José Aldenir / Agora RN

As tarifas aeroportuárias 
do Aeroporto Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Ama-
rante, foram reajustados em 
4,1467% pela Agência Na-
cional de Aviação (ANAC). 
Os novos valores, no entan-
to, passarão a ser praticados 
a partir do dia 28 de junho.

O reajuste atinge as 
tarifas de embarque de 
passageiros, de pouso e per-
manência de aeronaves e de 
armazenagem e capatazia 
de cargas. O reajuste consi-
derou a infl ação acumulada 
entre abril de 2018 e abril de 
2019, medida pela variação 
do IPCA. 

Segundo a Anac, com a 
alteração dos valores, a tari-
fa máxima de embarque do-
méstico paga pelos passagei-
ros passará de R$ 22,21 para 
R$ 23,14. A tarifa máxima 
de embarque internacional, 
por sua vez, passará de R$ 
105,13 para R$ 106,76.

Anac reajusta 
tarifas do 
aeroporto de 
São Gonçalo 

Aviação
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 31 de maio a 2 de junho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 

cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação 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 financiadas 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.
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o melhor
preço

COENTRO 

ALFACE CRESPA 

Melancia
Granel 1,39

KG

R$

Laranja-pera
Granel 1,99

KG

R$

Chuchu
Granel 1,49

KG

R$

Batata doce 
rosada
Granel 1,99

KG

R$

Limão Taiti
Granel 2,19

KG

R$

Cebola
Granel 2,39

KG

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

Coxão mole 
bovino
Peça, a partir de

Cerveja Schin
Embalagem c/ 12 
latas c/ 269ml

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

18,99R$ 1,55
LATA

R$ 2,25
PCT.

R$Costela suína 
congelada 
Aurora
Peça 19,59

KG

R$

Paleta bovina 
porcionada   
Peça, a partir de 15,89

KG

R$ 22,90
PCT. 

R$ 13,49
PCT. 

R$

7,49
EMB.

R$ 2,99
UNID.

R$

7,95
KG

R$ 5,99
EMB.

R$
Peito de frango 
congelado
A partir de

Linguiça 
mista cozida 
defumada Sadia
Embalagem 
c/ 240g

Filé de panga 
congelada Noronha
Pacote 
c/ 800g

Linguiça toscana 
congelada Aurora
Pacote c/ 800g

Hambúrguer 
misto Tony        
Embalagem 
c/ 560g

Mortadela 
de frango Sadia        
Unidade c/ 
400g11,19

UNID.

R$ 11,49
UNID.

R$

Pizza congelada 
Sadia
Diversos sabores, 
unidade 
c/ 440g ou 460g

Lasanha Sadia
Diversos sabores, 
unidade 
c/ 600g

Batata pré-frita 
McCain
Pacote c/ 2kg

16,99
PCT.

R$

Margarina 
Primor
Unidade 
c/ 250g

Água sem gás 
Santa Joana
Garrafa c/ 1,5L

1,45
UNID.

R$ 0,99
GARRAFA

R$

Leite 
fermentado 
Bob Esponja
Diversos 
sabores, 
embalagem 
c/ 480ml

3,49
EMB.

R$O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO 

EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS. 0,99

UNID.

R$

Néctar 
Nutrinéctar
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 200ml

6,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Coquetel de 
saquê Padre 
Cícero
Garrafa c/ 890ml

Cerveja Devassa 
Puro Malte
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

2,49
GARRAFA

R$

2,79
LATA

R$ 37,90
GARRAFA

R$

Whisky 
Passport Scotch
Garrafa c/ 1L

Flocão 
Novomilho 
São Braz
Pacote c/ 500g

1,05
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado T1 
m&k
Pacote c/ 1kg

Café Santa 
Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg 4,59

PCT.

R$ Creme de 
leite TP Nilza
Unidade 
c/ 200g

Catchup Tambau
Unidade c/ 380g

Chocolate D-Tone 
Vitarella
Unidade c/ 126g

Sabonete 
Flor de Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 90g2,09

UNID.

R$ 2,65
UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$ 0,79
UNID.

R$

Papel higiênico 
folha dupla Le Blanc
Embalagem 
promocional, leve 
16 e pague 15 rolos 
c/ 30m 14,19

EMB.

R$

Foto meramente ilustrativa

Alimento 
para cães Bonzo
Diversos sabores, 
pacote c/ 18kg

66,90
PCT.

R$

Pneu Direction Sport
195/60 R15 88V

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

309,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

KG

CAFETEIRA 
MONDIAL
17 xícaras 127V ou 220V
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

ALFACE CRESPA  OU AMERICANA Unidade

0,99
UNID.

R$

OU AMERICANA 

0,59
MAÇO

R$

COENTRO  

OU CEBOLINHA
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 31/5/2019 A 2/6/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 31/5/2019 A 2/6/2019OFERTAS DE DIAS03

/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 31 de maio a 2 de junho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 

cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação 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 financiadas 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.
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Quando o jornalista Gus-
tavo Negreiros cumpriu a 
velha lição de Alberto Dines 
- é bom olhar para o chão se 
todos estiverem olhando pa-
ra o céu, pois a notícia pode 
ter caído - acabou puxando 
o espesso véu que sempre 
envolveu a Fundação de Pes-
quisa da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. E o 
fez acertadamente, ainda que 
amanhã a perícia contábil da 
Controladoria Geral da União nada constate de irregu-
lar nas contas e dos seus procedimentos.

Quando nada, e se nada for constatado de repro-
vável - preserve-se ai a garantia legal da presunção de 
inocência - terá contribuído decisivamente para o exer-
cício da consciência da boa transparência. Mais do que 
um enclave, as fundações universitárias de pesquisa são 
encravos na estrutura de uma instituição pública. Seu 
regime de direito privado não a isenta do mesmo dever 
de também prestar contas do que faz quando maneja 
elevados valores públicos e até privados. 

Há uns anos, quando esta coluna ainda estava nas 
páginas do Jornal de Hoje, cometi a ousadia de estra-
nhar, por informação de um gerente, a exclusão da Cai-
xa Econômica quando da exclusividade de operação do 
Banco do Brasil nas contas da Funpec. O fato não era 
irregular em si mesmo, mas feria o princípio saudável 
do leque de propostas para garantir aquela que fosse 
mais conveniente, afi nal trata-se também de banco ofi -
cial de iguais e garantidas prerrogativas.

Devo ser justo, se querem 
saber: não sofri admoesta-
ções, a não ser, dias depois, 
num encontro casual, no 
Centro de Convivência, quan-
do vi a cara feia do presidente 
da Funpec. Ali, perdoem o 
humor, conheci pela primei-
ra vez o boi da cara preta. 
Por um detalhe: na mesma 
nota fi z constar a estranheza 
da fundação em não prestar 
contas para se saber de quem 

recebia, o quando ganhava e a quem paga, das simples 
bolsas acadêmicas aos convênios operacionais.

Ora, o argumento de fundação de direito privado 
não pode justifi car, principalmente numa Universidade, 
que fi que ensombrada por um artifício uma transpa-
rência que precisa ser pública e publicamente sustenta-
da. E este foi o cachimbo que entortou a boca: quando 
os gestores tentaram desqualifi car a crítica à uma posse 
no Teatro Riachuelo argumentando que os R$ 27 mil 
seriam pagos pela Funpec. Foi fatal sobre o bestunto 
dos empedernidos tecnocratas. 

Nenhuma gestão pública - supõe-se que uma ins-
tituição de graduação e pós-graduação do ensino do 
Direito saiba disto - principalmente com a Lei da Infor-
mação, exerce o silêncio como forma hábil de driblar a 
transparência. Não há mais capatazia na esfera pública 
e esta é uma conquista da sociedade democrática. Mas, 
às vezes, nasce. Dos mandos habilmente mansos quan-
do se alongam alisando as mesmas mesas e arquivos 
por mais de duas décadas seguidas...  

A Funpec
serejo@terra.com.br

Vicente SerejoVicente Serejo

BLÁ
O trade ofi cial foi armar sua 

barraca no sofi sticadíssimo bal-
neário de Camboriú, no litoral 
chic de Santa Catarina. Uma 
escapada para descansar do 
trabalho estafante que desen-
volve em Natal.

MOITA
Um dos points mais fre-

quentados pelos guardas 
da STTU é a sombra de um 
frondoso algodoeiro no encontro 
da Antônio Basílio com a Xavier 
da Silveira. De lá, na moita, 
castigam nas multas. 

JOGO
O PT diz que não. Ela diz 

que não. Mas Nathália Bonavi-
des acaba sendo a candidata do 
partido à Prefeitura de Natal. 
É apontada hoje pelos petistas 
o melhor nome para a solução 
bem certeira.

COMO
Nas duas hipóteses-des-

fechos da luta: derrotada, 
a hipótese pior, retoma seu 
mandato na Câmara Federal. 
Eleita, o PT conquista a capital 
e ainda põe o suplente Mineiro 
no plenário da Câmara. 

PADRÃO
Mano Targino, depois de no-

venta dias de testes, conseguiu 
produzir o queijo minas-padrão. 
Com a mesma qualidade dos 
mineiros e uma nobreza de 
pureza: dez litros de leite para 
cada quilo.

CHUVA
As precipitações pluviomé-

tricas, e que a ciência chama 
de chuva, deixaram Natal mais 
uma vez debaixo submersa por 
algumas horas. É a Atlântida 
do Potengi, graças ao patrocínio 
municipal. 

PIADA
O senador Aécio Neves foi 

preso, com a irmã, e alegou ter 
precisado pedir emprestado a 
Joesley Batista R$ 2 milhões de 
reais. Agora, a Justiça bloqueia 
R$ 128 milhões de Neves. É uma 
piada. 

PIOR
Não é comovente só a 

falsa pobreza de Neves.  Mais 
triste é sua incapacidade para 
construir uma boa narrativa de 
fi cção. Se fosse viver de escre-
ver romance policial ia acabar 
morrendo de fome.

EXPO
Nas salas do Sobradinho, 

Museu Café Filho, continua 
aberta ao público a exposição de 
Dorian Gray Caldas, o grande 
artista plástico. A arte de 
Dorian Gray conta um pouco da 
nossa história. 

ARENA
O deputado Sandro Pimen-

tel, do Psol, considera leonino 
o contrato da Arena das Dunas 
com o Governo do Estado. 
Com efeito, deputado! Não é 
numa arena que vivem os mais 
ferozes leões?

AVISO
Os vereadores tentam de 

boa fé evitar o suicídio. Até 
porque eles não conhecem a 
história dos suicidas quando, 
um dia, no vôo da morte, dizem 
aos que fi cam vivos que era 
insuportável viver. 

AVISO
Aos que fazem o jornal 

AGORA RN nesta hora de partir, 
a gratidão desses dias todos 
de apoio e a grande honra de 
merecer os seus leitores todas as 
manhãs. O cronista, comovido, 
agradece. 

PALCO

CAMARIM

A potiguar Roberta Sá apre-
senta novo trabalho “Giro”, neste 
sábado, 1º, no Teatro Riachuelo. 
O álbum conta com parcerias 
com grandes nomes da música 
popular brasileira, como Gilberto 
Gil e Jorge Ben Jor.

O projeto teve início a partir 
dos encontros e conversas pro-
movidos pelo jornalista Jorge 
Bastos Moreno (morto em 2017). 
Nas atividades realizadas na 
casa do jornalista, Roberta Sá co-
nheceu Gilberto Gil. Pouco tem-
po depois, o baiano a presenteou 
com a inédita “Giro” – que virou 
nome no disco e do show.

O álbum de Roberta Sá traz, 
inclusive, parcerias entre ela e 
Gilberto Gil, como “Cantando as 
horas”, “Xote da Modernidade”, 
“Outra coisa” e “Fogo de Palha”.

“O processo foi muito afetuo-
so, sem pressa alguma. Gil é uma 

pessoa muito generosa e, acima 
de tudo, um músico apaixonado 
por quem pensa e faz música”, 
explica Roberta Sá. 

Outro fato importante do 
disco é que, após pedido feito por 
Roberta Sá, Gilberto Gil retomou 
a parceria com Jorge Ben Jor de-
pois de mais de 40 anos. Os dois 
assinam a canção “Ela diz que 
me ama”, primeiro single do ál-
bum, que contou com a participa-
ção de Ben Jor nos vocais.

A direção do show é de Ga-
briela Gastal e o cenário de Va-
léria Costa. O desenho da luz 
é de Ivan Marques e Gabriel 
Marques e o fi gurino da estilis-
ta Helô Rocha.A banda de feras 
é formada por Bem Gil (violão e 
guitarra), Alberto Continentino 
(baixo), Marcelo Costa (bateria 
e percussão) e Danilo Andrade 
(teclado).

O São João do Povo, na Arena 
Itapetinga, na zona Norte de Na-
tal,  abre  o calendário junino da 
capital  nesta sexta-feira, 31, com 
shows de Circuito Musical, Banda 
Grafi th e outras atrações. 

No sábado, 1º, a arena rece-
be Jonas Lima, banda Panka de 
Bakana, Montagem, Flor de Liz e 
Chrys Holanda. E no domingo, 2, 
tem Guga Playboy, Lito Lins e Ro-

driguinho.
No sábado, 1º, o São João pro-

movido pela Prefeitura do Natal 
tem  o cantor e sanfoneiro Luizinho 
Nobre abrindo o Palco Cidade da 
Esperança. 

No domingo, 2, tem o projeto 
Som na Caixa na Arena das Dunas 
com e o Arraiá com a Brincantos, a 
partir das 17h. Tudo com entrada 
franca.

Cantora potiguar Roberta Sá está circulando o país com a turnê do novo disco 

Roberta Sá apresenta o novo 
show “Giro” neste sábado

Natal abre temporada de São 
João a partir desta sexta-feira

Música

Festas Juninas

Reprodução

Banda Grafi th é a principal atração da Arena Itapetinga localizada na zona Norte de Natal

Reprodução
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DCI
PEDRAPOMES

NEPIUPIU
TABUARC

FEROZFOCO
SICAVA
DANÇARINO

BELAROSAL
EVCALADA

ALARMEÇA
EICLÃC
FARAOOPA

BARBRUÃR
IN

TERROMPER
EAEAS

ISO

O disfar-
ce do

carrasco

Local de
lavagem

de louças, 
na cozinha

Conjun-
ção que
indica
dúvida

Cena sem
ensaio
prévio

(Teatro)

Bebida
nutritiva
de lan-

chonetes

Mineral
usado na
esfoliação
dos pés
Utensílio
para se
passar a

roupa

Sinaliza-
ção para 
embarca-

ções

Selva-
gem;
bravio

Cumpri-
mento
jovial

Integrante
de um
corpo 

de balé

De formas
perfeitas

(fem.)

"(?) é o
melhor

remédio"
(dito) 

Consoante
repetida

em
"lentilha"

O que
transporta
presos é o
camburão

Sinal para
dar aviso

de um
perigo

Campo de
atuação

do goleiro
(fut.)

Baguete e
bisnaga

Sílaba de
"bruxa"

Plano de 
Integração

Social
(sigla)

Suspen-
der por
algum
tempo

Eduardo
Araújo,
cantor

brasileiro

Último
dente a
nascer

Pássaro de
desenho (TV)
Boné cha-

to de lã

Soberano
egípcio
A "casa" 

do boêmio

Plantação 
de roseiras

Muda;
silenciosa

A "família"
escocesa

Retira
(a tampa)

Interjeição
de surpresa

Artigo
indefinido

Marfim
(pl.)

Sucede
ao "O"

O dia
decisivo
Querido, 

em inglês

Letra 
do plural
Branca;

clara

Rua
(abrev.)

País norte-
americano

As faces
da moeda

Fura
(a terra)

Ponto de
infecção
(Med.)

4/dear. 5/capuz. 6/alarme. 11/interromper. 12/improvisação.
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HORÓSCOPO

Você vai esbanjar disposição, mas tente manter o foco para 
dar conta de tudo o que precisa fazer. Pode ter boas notícias 
com grana. A vida amorosa ganhará mais estabilidade.

Bom dia para tomar decisões importantes. Um ciclo 
pode chegar ao fim, mas isso é necessário para que 
possa viver novas experiências! O desejo incendeia os 
momentos de intimidade!

Vai sobrar disposição para correr atrás do que deseja, 
especialmente no trabalho. Pode surgir uma oportunidade 
de ganhar dinheiro. Contato com alguém que mora longe 
animará a paquera.

Pode ser necessário fazer ajustes no orçamento de casa. 
Você vai chegar mais longe se unir forças com os colegas 
de trabalho. Boas energias na paquera: você pode assumir 
compromisso agora.

Se precisar de um tempinho para repensar algumas coisas, 
respeite esse momento. O astral é favorável para melhorar 
as fi nanças. A tentação de um lance proibido anima a 
conquista.

O trabalho pode exigir mais dedicação da sua parte. Talvez 
tenha que fazer alguns sacrifícios para dar conta de tudo. 
Dê atenção à saúde. A dois, melhor deixar as diferenças 
de lado.

No serviço, é melhor não confi ar demais nos colegas nem 
compartilhar seus planos. Vale a pena cuidar do seu corpo 
e se livrar de alguns hábitos ruins. Boas surpresas na 
paquera.

Deve surgir oportunidade de assumir um serviço extra. Confi e 
em sua intuição para evitar pessoas falsas no trabalho. Na 
paquera, pode se tornar o centro das atenções.

Você vai se importar mais com o que os outros pensam 
a seu respeito. Aproveite para mostrar seu lado 
comprometido e responsável. Os amigos podem se 
intrometer na conquista.

No trabalho, você vai se sair melhor cuidando de tarefas 
rotineiras. Seu bom-senso está em destaque e alguém do 
serviço pode pedir conselho. Programa caseiro com seu bem 
ajuda a espantar o ciúme.

Embora sua ambição esteja em destaque, pode ser 
preciso uma dose extra de dedicação para conseguir o 
que deseja. Paquera com alguém que mora longe tem 
tudo para ser um sucesso!

Você pode receber uma mãozinha da família se está em 
busca de um novo emprego. Procure animar a vida social e 
conhecer novos lugares interessantes. Astral mais divertido 
com quem ama.

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

Maria se desespera com os gastos de Kim e Josiane. Lyris conhece Gilda na loja. A Madre orienta Fabiana sobre como deve se aproximar de 
Virgínia. Edilene questiona Cosme sobre Otávio e troca olhares com o patrão. Rock cobra de Josiane o patrocínio de Maria. Britney e Sabrina 
brigam pelas roupas de Josiane. Fabiana se despede da Madre e das freiras do convento. Virgínia fala com Camilo sobre sua irmã. Lyris agarra 
Agno. Nilda obriga Rael a prometer que vingará os Matheus.

A DONA DO PEDAÇO

Almeidinha e Tomás interrogam a mãe do rapaz que ajudou Paul. Sara aceita se casar com Abner. Latifa manipula Ali, com a ajuda de Mamede. 
Camila questiona Paul sobre o rapaz para quem deu dinheiro. Dalila ameaça Paul. Teresa conversa com Jean sobre seu divórcio, e o músico se 
insinua para ela. Valéria se revolta contra Norberto por conta do contrato pré-nupcial. Ali beija Sara, que sente paixão pelo rapaz. Almeidinha e 
Tomás conseguem capturar o rapaz contratado por Paul e Dalila. Jamil anuncia a prisão do rapaz, e Dalila fi ca apreensiva.

ÓRFÃOS DA TERRA

Galdino pede a Vanessa que o ajude a fazer com que Jerônimo o aceite de volta. Manu fi ca nervosa quando Jerônimo lhe avisa que os dois irão 
juntos ao Grande Prêmio de TV, como o casal PopTV. Janaína e Raimundo concordam em fi ngir uma rivalidade para aumentar a clientela dos 
restaurantess. Larissa alerta Dandara sobre Vanessa. Larissa decide se mudar para um conjunto habitacional e aluga seu apartamento para Moana.

VERÃO 90

Um novo boletim médico so-
bre o estado de saúde de Agnaldo 
Timóteo foi divulgado nesta quin-
ta-feira, 30, saiu mais e as notícias 
sãos muito boas. O cantor apresen-
tou uma melhora progressiva, mes-
mo ainda estando em estado grave.

“Agnaldo Timóteo está evo-
luindo com melhora progressiva 
dos parâmetros clínicos, mantendo 
ainda critérios de gravidade. Em 

coma induzido, com boa resposta 
a antibioticoterapia e sem febre. 
Está sendo alimentado pela via 
venosa para deixar o intestino re-
cuperar a função.O paciente segue 
internado na unidade de terapia 
intensiva (UTI) do Hospital Geral 
Roberto Santos (HGRS), em Sal-
vador", informa a nota ofi cial do 
hospital.

No último dia 20 de maio, Ag-

naldo Timóteo foi internado na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Barreiras, cidade no oeste 
da Bahia, após ter um mal-estar.O 
artista de 82 anos chegou a unidade 
hospitalar à tarde, apresentando 
quadro de pressão alta, vômito e gli-
cemia baixa. O cantor já passou até 
por um cateterismo e está respiran-
do com a ajuda de aparelhos desde a 
última terça-feira, 28.

Mesmo em coma, Agnaldo Timóteo 
apresenta melhora progressiva
Após passar por cirurgia de cateterismo, cantor está internado no Hospital 
Geral Roberto Santos, em Salvador (BA), desde o último dia 20 de maio 

Internado
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Cantor Agnaldo Timóteo 
foi internado após mal-estar
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...da Folha de S. Paulo: 
"Governo promete R$ 10 mi 
por semestre a parlamentar 
pró-reforma, dizem 
deputados. Oferta feita a 
legendas aliadas é de R$ 40 
milhões até 2020, ano das 
eleições municipais";
...da revista Exame: 
"Deputado do PSL dá 
cabeçada em colega e 
poderá ir para o Conselho 
de Ética
Julian Lemos agrediu com 
uma cabeçada o seu colega 
de Câmara Expedito Netto 
(PSD-RO) no plenário da 
Casa Legislativa";
...do jornalista José 
Simão: "'AGU pede que 
Supremo libere polícia nas 
universidades para coibir 
viés ideológico'. Dormimos 
em 2019 e acordamos em 
1964!".

>> GIRO PELO TWITTER...Vereador Maurício Gurgel 
saboreando um açaí após 

um dia de trabalho na CMN

Senador do RN Jean-Paul 

Prates marcando presenca 

na Confederação Nacional 

do Transporte. Na ocasião, 

o parlamentar participou 

de relançamento da Frente 

Parlamentar Mista de Logística 

e Infraestrutura

InstagramA SIGLA QUARTEL
"O PSL virou um quartel" e 

promove uma "ditadura parti-
dária" no RN. A afi rmação não 
é de um petista ou de algum 
político de esquerda, é de um 
parlamentar do próprio PSL, o 
vereador natalense Cícero Mar-
tins, que planeja deixar a sigla, 
assim como já fez o deputado 
estadual  Coronel Azevedo, sob 
o argumento de que apenas os 
"militares" têm vez e voz nas 
questões internas da legenda 
e nas indicações para cargos. 
"Todos 'chiam', são militares e 
são 'de fora'", reclamou Cíce-
ro, durante entrevista nesta 
quinta-feira a esta colunista no 
programa Agora News (97FM), 
referindo-se aos ocupantes de 
cargos federais indicados pelo 
PSL no RN.

RAIZ
Certo de que deixará o PSL, 

Cícero Martins, ressalta, no 
entanto, que não deixará de 
seguir e apoiar o presidente 
da República Jair Boslsonaro. 
"Sou Bolsonaro raiz", disse o 
vereador.

PLANO DIRETOR JÁ!
É quase unanimidade entre 

os vereadores da capital que 
uma nova versão do Plano Di-
retor de Natal precisa ser vota-
da ainda este ano pelo plenário 
da Casa. Isto porque, além de 
o plano atual já estar muito 
defasado, deixar o assunto para 
2020 poderá protelar ainda 
mais as modifi cações necessá-
rias no documento tendo em 
vista a realização das eleições 
e a existência de um ambiente 
político infl ado.

CREDENCIADO
O vereador pelo MDB 

Felipe Alves acredita que 
o prefeito Álvaro Dias está 
conseguindo se credenciar como 
potencial candidato à reeleição 
para a Prefeitura de Natal nas 
eleições do próximo ano. Na 
opinião do parlamentar aliado, 
Dias tem feito um bom traba-
lho como sucessor de Carlos 
Eduardo Alves no comando do 
Executivo municipal.

TRATAMENTO
Em entrevista ao Agora 

News (14h30 às 16h), novo 
programa jornalístico da grade 
da 97 FM (Agora FM), estreado 
por esta colunista na última 
terça-feira, Felipe Alves garan-
tiu que as acusações da banca-
da de oposição ao prefeito na 
Câmara Municipal de Natal, de 
que ele estaria tratando politi-
camente as emendas apresen-
tadas em 2018 pelos vereadores 
natalenses, atendendo somente 
os da bancada de situação, não 
correspondem à realidade.

EXPLICANDO
O edil garantiu que 

Álvaro Dias será obriga-
do a atender a todos os 
vereadores, independente 
de posição política, pois 
um Projeto de Emenda à 
lei Orgânica do Município 
apresentado por ele em 
2015 instituiu orçamento 
impositivo para as emendas 
parlamentares, obrigando a 
Prefeitura a executar todas 
as matérias encartadas 
pelos legisladores nas peças 
orçamentárias.

EM TEMPO...
E quem entregou pesso-

almente, nesta terça-feira 
(28), ao líder do prefeito 
Álvaro Dias na Câmara 
Municipal de Natal, vere-
ador Kleber Fernandes, as 
suas emendas impositivas 
para o Orçamento 2019 foi 
o vereador Raniere Barbosa 
(Avante), ex-presidente do 
Legislativo natalense.

O OUTRO LADO
O Agora News recebe 

nesta sexta-feira, a partir 
das 15h, o diretor da 
Funpec, André Martinelli, 
para uma entrevista a 
respeito das questões que 
têm sido colocadas pela 
imprensa local envolven-
do licitações milionárias 
para publicidade. O Agora 
News começa às 14h30, 
de segunda a sexta, na 
Agora FM (97,9).

Vereador Maurício Gurgel 
saboreando um açaí após 

um dia de trabalho na CMN

Atriz potiguar 
Titina Medeiros 
em Arcoverde, 
Pernambuco

Senador do RN Jean-Paul 

Prates marcando presenca 

na Confederação Nacional 

do Transporte. Na ocasião, 

o parlamentar participou 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

ABG Serviços Ltda, CNPJ 05.374.494/0001-98, torna público que está requerendo a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença de Regula-
rização de Operação-LRO para a adequação do projeto de 01(um) prédio comercial para 
07(sete) galpões comerciais. Localizado na Rua Anibal Brandão S/Nº,  Esquina com a Av. 
Ayrton Senna, Parte "C"- Nova Parnamirim -Parnamirim/RN CEP: 59151-800.

Giorgio Ramos e Silva
Sócio-administrador

LICENÇA AMBIENTAL

COMERCIAL DE BRINQUEDOS LILI EIRELI, inscrita no CNPJ: 08.753.848/0001-01 torna 
público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 03/04/2019, 
através do Processo Administrativo Nº 011721/2019-75, a Licença Simplifi cada de um Empre-
endimento Comercial, com área construída de aproximadamente 776,89 m² em um terreno de 
250,67 m², situado na Rua Leonel Leite, 1390, Alecrim – CEP 59.037-820 - Natal / RN, fi cando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.

ADITAMENTO
A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 06 à Licitação Eletrônica Copel CEE180007/2018; 
Objeto: Mapeamento fotogramétrico e a retifi cação dos cadastros ambientais rurais no estado 
do Rio Grande do Norte; Data da Sessão: Alterado o prazo de Recebimento das Propostas 
em www.licitacoes-e.com.br, até o dia 26/06/2019, às 09h00; Alterada a Disputa de Preços em 
www.licitacoes-e.com.br, para o dia 26/06/2019, às 09h15; O referido aditamento encontra-se à 
disposição dos interessados em www.copel.com e www.licitacoes-e.com.br; Informações: (41) 
3331-2808.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplifi cada (LS), com prazo de validade até 16/05/2022, em favor do empreendimento 
01 (um) Acesso ao Poço de Petróleo de Código 7-PQO-03-RN, (N=9.391.586 / E=677.330) 
Datum SIRGAS 2000, com extensão de 340 metros, localizada no Campo de Produção de 
Periquito (PQO), Zona Rural do município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

DELÍCIAS DO CAJU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 
09.430.521/0001-53, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO – LRO da atividade de Industrialização e benefi ciamento da castanha, locali-
zada na Vila Rio Grande do Norte, Nº 12, Centro, Serra do Mel - RN.

EUZÉBIO CELESTINO DANTAS
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LAMPIÃO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ 30.359.485/0001-75, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença de Instalação (LI), com prazo de validade até 24/05/2023, para implantação de 
um empreendimento do ramo de ofi cina mecânica e comercialização e reposição de peças, 
acessórios, lubrifi cantes e serviços pertinentes ao ramo, localizada na Rua Agenor Xavier 
Pessoa, n° 845, Quadra 001, Lote 00009, Bairro Prefeito Jaime Batista, Angicos /RN.

EVALDO SOARES DE AZEVEDO NETO
Sócio Administrador / Representante Legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

MAURICIO DANTAS DE ARAUJO LIMA, CPF. 336.848.714-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – a 
Renovação da Licença Simplifi cada – RLS, para atividade de Extrativismo Mineral (extração de 
areia) na Fazenda Lamarão, Zona Rural, Municipio de Goianinha- RN – Cep. 59173-000.

MAURICIO DANTAS DE ARAUJO LIMA
PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

MIVAL MINERAÇÃO VALE DO RIO TIJUCAS LTDA, CNPJ nº 83.471.722/0001-51, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a LP para a atividade de extração de Minério, localizada no Sítio Carnaubinha - 
zona rural do Município de Parelhas/RN.

Hugo da Silva
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO (LRO)

A empresa MONTE ALEGRE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ nº 29.248.030/0001-01, com en-
dereço na RN-002 – Distrito Xique-Xique, margem direita da estrada que liga Monte Alegre/RN a 
Brejinho/RN – CEP 59182-000, torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Urbanismo, 
Meio Ambiente e Turismo do município de Monte Alegre/RN, a Licença de Regularização e Ope-
ração – LRO, em favor da empresa MONTE ALEGRE COMBUSTIVEIS LTDA, capacidade 45m³, 
em uma área de 3.136m². 

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE
Sócio proprietario

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Licença Simplifi cada para a Estação Rádio Base BR57722 
localizada na Comunidade Chã de Zé Ferreira, Zona Rural de Bodó – RN, Tatiana de 
Souza Drumond, coordenadora de projetos.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Licença Simplifi cada para a Estação Rádio Base BR56665 
localizada na Rua Anibal Brandão, s/n, Nova Parnamirim, Parnamirim – RN, Tatiana de 
Souza Drumond, coordenadora de projetos.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Licença Simplifi cada para a Estação Rádio Base BR56484 
localizada na Rua Rio Nilo, s/n, Regomoleiro , São Gonçalo do Amarante– RN, Tatiana 
de Souza Drumond, coordenadora de projetos.

SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DA REGIÃO METROPOLITANA  DE NATAL – SINSECAM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES SINDICAIS
Pelo presente edital, faço saber que no dia 10 de JUNHO de 2019, no período de 08h00 às 15h00, 
na sede do sindicato, no endereço Avenida Rio Branco, Ed. Barão do Rio Branco, 571, Sala 214, 
Natal, RN, será realizada ASSEMBLEIA GERAL para eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e de-
legados representantes junto a Federação e Confederação deste sindicato, como determina o Es-
tatuto (artigos 9°; 10, incisos 2° e 4°, artigos 12 e 30) para o mandato 2019 - 2022.  A assembleia 
seguirá a seguinte ordem do dia:
 -Primeira convocação - 8h00 as 8h15min
 -Segunda convocação – 8h15min as 8h30min
 -Registro de chapas – 8h30min as 9h30min
 -Coleta dos Votos 
 -Apuração da Votação
 -Posse da Chapa Eleita

Natal, 29 de maio de 2019.

JOAO ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DO SINDICATO
CPF N° 474.467.814-91

Edital 04/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio Grande 
do Norte, Senac - AR/RN, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), torna 
público que se encontram abertas as inscrições para Processo Seletivo Externo com vistas a con-
tratação de: (I) Auxiliar de Serviços Gerais – Serviços Gerais e Jardinagem – Mossoró; (II) 
Auxiliar de Serviços Gerais – Serviços Gerais e Jardinagem Natal (Hotel Barreira Roxa); 
(III) Auxiliar de Cozinha – Cozinha – Natal (Hotel Barreira Roxa); (IV) Copeiro – Copa - Natal 
(Hotel Barreira Roxa); (V) Camareira – Camareira - Natal (Hotel Barreira Roxa); (VI) Cumim 
– Cumim - Natal (Hotel Barreira Roxa); (VII) Garçom – Garçom - Natal (Hotel Barreira Roxa); 
(VIII) Padeiro – Padaria - Natal (Hotel Barreira Roxa); (IX) Ofi cial de Manutenção – Ofi cial de 
Manutenção – Natal; (X) Assistente de Área – CEP – Assú; (XI) Técnico em Edifi cações – 
Técnico em Edifi cações – Natal; (XII) Analista Técnico – Jornalismo – Natal; (XIII) Analista 
Técnico – Marketing – Natal; (XIV) Instrutor Idiomas – Inglês – Natal e Macaíba; (XV) Instrutor 
de Beleza – Cabeleireiro/ Barbeiro – Natal Grande Natal; (XVI) Instrutor de Beleza – Podologia 
– Natal e Grande Natal e (XVII) Instrutor de Saúde – Técnico em Óptica – Natal, nos termos 
da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece normas do processo seletivo para contratação 
de colaboradores e formação de cadastro de reserva. A íntegra, condições e requisitos do Edital 
de Processo Seletivo externo estão disponíveis por meio do site http://www.rn.senac.br/trabalhe-
-conosco. Data de encerramento das inscrições: até às 23h59 min do dia 05 de junho de 2019. 

Natal/RN, 31 de maio de 2019.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC-AR/RN
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO

Edital de Citação – 30 (trinta) dias Processo n. 0802015-16.2017.8.26.5001 Ação: Monitória (40) Autor: Banco do Brasil 
SA Réu: Superfarma Comercio de Medicamentos LTDA e outros(2) Citandos: Superfarma Comercio de Medicamentos 
LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CPNJ/MF n. 07.942.316/0001-41, Maria Monaliza Santos Solino, inscrita no CPF/MF 
n. 093.676.414-78 e Janielle Ketlin Oliveira de Lima, inscrita no CPF/MF n. 701.397.824-86, que se encontram em lugar 
incerto e não sabido. Finalidade: A Citação de Superfarma Comercio de Medicamentos LTDA, Maria Monaliza Santos 
Solino e de Janielle Ketlin Oliveira de Lima, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação a exordial, sob 
pena de revelia. Cabe ao autor comparecer nesta secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, e receber uma via do edital 
para providenciar sua publicação, uma vez em jornal de grande circulação e, no mesmo prazo, fazer o recolhimento 
das custas para sua publicação no órgão oficial (DJe), observando-se que as referidas publicações ocorrerão as 
expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do CPC, sob pena de revelia. Mister se fazer lembrar que o prazo de 
contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, 
conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição 
do interessado acima citado. Advertência: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será nomeado um 
curador especial. Art. 257, IV do CPC. Natal, aos 24 de abril de 2019 K-31/05

Edital De Citação Prazo 20(vinte) dias Citando: Geraldo L da Silva ME – GLS Frutas, pessoa jurídica, portadora do 
CNPJ/MF nº 05.589.955/0001-40 e Abel Lourenço da Silva Júnior, brasileiro, portador do CPF/MF nº 839.913.874-68, 
em Lugar Incerto E Não Sabido, por todos os atos e termos da ação a seguir identificada. Finalidade: Citação de 
Geraldo L da Silva ME – GLS Frutas, pessoa jurídica, portadora do CNPJ/MF nº 05.589.955/0001-40 e Abel Lourenço 
da Silva Júnior, brasileiro, portador do CPF/MF nº 839.913.874-68, para no prazo de 15(quinze) dias, oferecer 
Contestação, através de advogado devidamente habilitado. Advertência: Não sendo contestada a ação, presumir-se-
ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial, que se encontra na Secretaria desta 10ª 
Vara Cível à disposição dos interessados. Será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257. IV, do CPC. Ação: Procedimento Ordinário Processo Nº 0131077-49.2013.8.20.0001 AUTOR: Banco do Brasil S/A 
RÉU: Geraldo L da Silva ME - GLS Frutas e outro Natal(RN), 04 de setembro de 2018. K-31/05

A Prefeitura de Macaíba 
realizou nesta quinta-fei-
ra, 30, ação educativa da 
campanha #MaioAmarelo. 
A atividade aconteceu nas 
imediações da Praça Augusto 
Severo.

Foi realizada panfl eta-
gem e conversas no comércio, 
com pedestres e motoristas 
da região fi zeram parte da 
atividade interativa que con-
tou com a presença da secre-
tária de Trânsito de Macaíba, 
Francisca Jacira.

O objetivo foi conscienti-
zar e mobilizar a população 
sobre a necessidade de re-
duzir o número de mortos 
e feridos graves no trânsito 
brasileiro. Palestras educati-
vas nas escolas municipais, 
panfl etagem no comércio e na 
feira livre foram algumas das 
ações promovidas peloa Pre-
feitura de Macaíba durante 
todo o mês de maio.

Macaíba realiza 
ação alusiva
à campanha
"Maio Amarelo"

Segurança no Trânsito

A Fundação José Augusto 
abre nesta quinta-feira (30) 
no Museu Café Filho a ex-
posição “Celebrando Dorian 
Gray”, organizada pela So-
ciedade Amigos da Pinacote-
ca, que como o nome sugere, 
homenageia um dos maiores 
nomes do modernismo das 
artes plásticas do Rio Grande 
do Norte: Dorian Gray, faleci-
do em janeiro de 2017. Os es-
pectadores poderão conhecer 
encontrar as diversas fases 
da obra do artista. 

Obra de Dorian 
Gray é revisitada 
na Pinacoteca
do Estado

Exposição

Artista potiguar morreu em 2017

José Aldenir/AgoraRN

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE RESULTADO

O SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna 
público a adjudicação e homologação da Concorrência nº 00009/2019 cujo objeto é Contratação 
de empresa especializada em serviço de desratização, desinfestação e dedetização da Unidade 
B29 Natal/RN, em favor da empresa José Availton da Cunha ME (Impacto Saúde Ambiental) no 
valor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) em 30/05/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Pousada das Cordilheiras Ltda, 17.236.425/0001-05, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –IDEMA 
a RLO para o Transporte de Combustíveis Líquidos, localizada a Rodovia BR 427, s/n°, Ari de 
Pinho, Acari-RN.

José Vijanio Dantas Filho
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

As Lojas Americanas S/A, CNPJ 33.014.556/1111-84, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LRO para a comercialização de produtos no varejo, localizada na Rua Nair Mesquita, 04 – Centro 
– Macaíba/RN.

Bruno Cardoso Faria
Engenheiro Ambiental

Pregoeiro Oficial

São Miguel do Gostoso/RN, 30 de maio de 2019
Antonio Marcos Catarina

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 
014/2019 e comunica que a sessão de abertura será às 08:30 horas do dia 19 de JUNHO de 
2019, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL MATERIAL HOSPITALAR. Maiores 
informações pelo fone 0**84-3263-4181. Edital disponível: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N° 014/2019

Antonio Marcos Catarina - Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N° 015/2019

São Miguel do Gostoso/RN, 30 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 015/2019 e 
comunica que a sessão de abertura será às 14:30 horas do dia 13 de JUNHO de 2019, em sessão 
presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA  - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA  E SERVIÇOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS 
NO  MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Maiores 
informações pelo fone 0**84-3263-4181.  Edital disponível: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

No último fi nal de semana, 
São Gonçalo do Amarante se-
diou o Open Regional de Kara-
tê. 120 atletas dos estados da 
Bahia, Ceará e Rio Grande do 
Norte participaram do evento 
que envolveu, além das dispu-
tas individuais e por equipes, 
workshops.

A competição que pertence 
ao calendário esportivo do mu-
nicípio, é apoiada pela Prefeitu-

ra Municipal e organizada pela 
Federação Brasileira de Karatê 
(FBK) e Federação Potiguar de 
Karatê (FPK). “Este é mais um 
evento em que colaboramos e 
fi camos felizes pela escolha da 
nossa cidade como sede, já que 
se trata de uma competição 
que abraça o nordeste”, desta-
ca Micael Moreira, Secretário 
de Juventude, Esporte e Lazer 
(Semjel).

Competição contou com a participação de 120 atletas de estados nordestinos

São Gonçalo do Amarante 
sedia Open Regional de Karatê

Competição

Cedida

Entrevista Bruno Bezerra
EMPRESÁRIO

A que você atribui, hoje, o 
suesso do Crossfi t, que cada 
vez mais tem atraído as pesso-
as?

Eu acredito que a tendência do 
mercado fi tness vem mudando no 
decorrer dos anos. Antigamente 
se via academias lotadas, exercí-
cios individuais, mas acabou que, 
com essa mudança radical que 
estamos vivendo, os exercícios 
passaram a exigir mais coletivida-
de. O Crossfi t veio unindo vários 
esportes, com força, condiciona-
mento, cardio, e entrou como uma 
luva para essas pessoas que esta-
vam carentes de esporte coletivo.

No que consiste o Crossfi t?
Numa união de vários exercí-

cios, desde levantamento de peso 
olímpico, condicionamento, ginás-
tica olímpica, algo que ele trouxe, 
na verdade, para exercícios que 
são feitos no dia-a-dia, normal, 
através de um professor. O Cros-
sfi t foi criado por Greg Glasmann 
alguns anos atrás, e o que ele 
queria era tirar esse tsunami de 
doenças crônicas (depressão, ano-
malias cardíacas, diabetes) para 
que as pessoas pudessem ter uma 
possibilidade de se movimentar 
e ao mesmo tempo ter prazer na 
execução dos exercícios.

Quando surgiu e quando 
chegou ao Brasil?

Surgiu nos Estados Unidos 
e chegou ao Brasil em meados 
de 2005, 2006. Em Natal, espe-
cifi camente, chegou em 2007. 

Como está o mercado no RN?
Em ampla expansão. Se você 

pegar o cenário de 5 anos atrás, 
existiam pouquíssimas acade-
mias, e nos dias de hoje, pratica-
mente em toda esquina existe um 
espaço oferecendo a atividade. 
Tem umas com mais equipamen-
tos, outras com mais serviços, en-
fi m... são várias as opções que as 
pessoas podem escolher.

Em quanto tempo se conse-
gue obter resultados?

Na realidade o Crossfi t é uma 
junção em que o alicerce dela é a 
alimentação. 80% do resultado é 
decorrente da nutrição do aluno. O 
Crossfi t vem apenas como um au-
xílio para esta dieta. Em cerca de 
6 meses, 1 ano, o aluno já poderá 
perceber diferenças no corpo e na 
própria saúde. Mas claro, é impor-
tante ser acompanhado por uma 
nutricionista, por um médico, para 
que se tenha uma evolução bacana.

O Crossfi t evolui com o tempo?
Ele está em constante mu-

dança. Cada campeonato que 
vai acontecendo, exercícios novos 
vão surgindo. Não é a toa que 
existe todo um mistério por trás 
de cada exercício. Eu acredito 
muito nesse poder de mudança 
que o Crossfi t vem tomando no 
decorrer dos anos, principalmen-
te no poder de salvar pessoas. É 
nessa pegada que iremos seguir. 

Quais os diferenciais que a 
Box Tirol oferece?

Aqui nós chegamos com um 
ponto fora de curva até em cará-
ter nacional. Nosso foco são as 
pessoas. O nosso slogan diz tudo: 
quem ama, cuida! Nós cumpri-
mos isso à risca. Mudamos vidas. 
Quando se chega na Box Tirol, o 
aluno automaticamente já passa 
por avaliação física a cada 30 dias, 
tem vestiários climatizados, no 
fi nal de cada aula servimos água 
de côco gelada para recompor o 
gasto de energia, e estamos agora 
com sistema de monitoramento 
cardíaco, em que o aluno logo após 
o treino sabe qual foi sua potência 
máxima, mínima, quantidade de 
calorias perdidas... Hoje somos 
a Box mais equipada de Natal, e 
com um projeto de expansão para 
o 2º semestre, que é uma segunda 
unidade. 

Qual a perspectiva de futuro 
para o negócio?

Estamos apenas iniciando no 
Crossfi t. Se tivermos realmente 
uma gestão boa, com foco no clien-
te, um cuidado maior, eu acredito 
que vamos crescer com o esporte. 
Eu digo pra todo mundo: nosso 
foco sempre será nas pessoas. 
Eu sou obcecado por pessoas, e é 
nessa linha que nós vamos seguir. 
Espero que até o fi nal de 2022 
estaremos com mais 2 ou 3 unida-
des, e o projeto é sempre crescer, ir 
pra cada ponto da cidade. Aquela 
pessoa que está com depressão, 
ansiedade, problemas crônicos: a 
Box Tirol vai chegar e vai mudar 
completamente a sua vida.

Crossfit cresce em Natal, e Box Tirol 
aposta na transformação de vidas

Iniciada em Natal em meados de 2007, a atividade Crossfi t vem tomando gran-
des proporções não só na capital potiguar, mas também em várias outras cida-
des do Rio Grande do Norte. No coração do Estado, no entanto, está a Box Tirol. 
Academia moderna especializada na prática do Crossfi t, ela vem conquistando 
diversos admiradores a começar pelo seu lema, que é o de transformar vidas. Nes-
ta edição, confi ra entrevista com o empresário Bruno Bezerra, de 29 anos, membro 
da Box. Ele falou sobre a modalidade, desde a concepção até os exercícios que são 
praticados. Confi ra a seguir:

Academia moderna especializada na prática do Crossfi t, Box Tirol vem conquistando diversos admiradores por toda a cidade

Cedida
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O técnico Oscar Tabárez 
anunciou nesta quinta-feira 
a convocação de 23 jogadores 
da seleção uruguaia para a 
disputa da Copa América, que 
será realizada no Brasil de 14 
de junho a 7 de julho. Na lista 
estão nomes bem conhecidos 
como o dos goleiros Fernando 
Muslera e Martín Silva, dos 
zagueiros Diego Godín e José 
Maria Giménez, do atacante 
Edinson Cavani e, principal-
mente, do centroavante Luis 
Suárez.O camisa 9 sentiu do-
res no joelho direito na derro-
ta por 4 a 0 para o Liverpool, 
na Inglaterra, no último dia 
1.º, pela Liga dos Campeões, 
e no dia 10 passou por uma 
cirurgia na Espanha. A re-
cperação é de 4 a 6 semanas.

Com Suárez, 
Óscar Tabárez 
convoca seleção 
do Uruguai

Copa América

Sem poder contar com o volan-
te Leandro Melo na partida deste 
fi nal de semana contra o Améri-
ca-PE no estádio Ademir Cunha, 
em Pernambuco, pela 5ª rodada 
da fase de grupos da Série D, o 
treinador do América de Natal, 
Moacir Júnior, já sinalizou quem 
deve utilizar na vaga: Moreilândia 
ou Makelele. 

Para o comandante, os dois 
atletas tem capacidade para as-
sumirem a função de forma res-
ponsável. O que ele exige é que a 
sistemática do time não mude.

"Não temos muito o que fi car 
inventando.  Ou joga Moreilân-
dia ou o Fábio Souza (Makele-
le). Isso nós treinamos durante 
a semana, avaliamos, e os dois 
tem características para exer-
cerem essa função, porque são 
bons marcadores. Independente 
da troca, o que o América não 
pode é modifi car sua forma de 
jogar. Confi amos muito no nos-
so grupo, principalmente nesse 
setor de meio-campo, que é onde 
temos uma grande qualidade. O 
Leandro Melo com certeza será 
substituído à altura", garantiu.

Questionado sobre os treina-

mentos fechados que vem reali-
zando nas últimas semanas, sem-
pre a partir das quartas-feiras, o 
treinador disse que trata-se de um 
consenso entre comissão técnica e 
diretoria de futebol. 

Para ele, situações importan-
tes são treinadas nas atividades 
fechadas, e ele até citou o exemplo 

das bolas paradas, onde o aprovei-
tamento rubro cresceu bastante 
nos últimos jogos.

"Não tem mistério. Segunda e 
terça, por consenso, os treinamen-
tos são abertos, inclusive para tor-
cedores. Tivemos um jogo-treino 
na segunda passada, e acho que 
tinha muito pouco espectador. Nos 

outros dias queremos ter um pou-
co mais de privacidade para testar 
algumas situações. Nossa bola pa-
rada melhorou muito do Estadual 
pra cá. Isso se deve a esses treinos. 
Se tivessem imagens desses lan-
ces, os adversários poderiam nos 
dar problemas", completou.

Com 10 pontos, o América está 
liderando isoladamente o Grupo 
A6 da Série D. A partida deste fi m 
de semana, contudo, é de funda-
mental importância para que não 
seja perdida, vez que o adversário 
está na segunda colocação com 9 
pontos. 

Ou seja, se o América perder, 
vai ver o xará pernambucano lhe 
ultrapassar na tabela e encami-
nhar a classifi cação na primeira 
posição da chave. 

Na última rodada, os confron-
tos, porém, serão mais generosos 
para a equipe potiguar. Enquanto 
o América-PE vai encarar o Bahia 
de Feira de Santana, com o adver-
sário possivelmente com chances 
de classifi cação, o Alvirrubro vai 
medir forças diante do já elimina-
do Serrano, que até agora perdeu 
todos os jogos que realizou dentro 
do Campeonato, sendo 4 goleadas.

Leandro Melo vai desfalcar o América na partida deste fi nal de semana, fora de casa

Com uma mudança, Moacir pede América 
fiel a seu estilo: “Não precisa inventar”
Treinador será obrigado a modificar a escalação da cabeça de área da equipe, já que Leandro Melo 
não tem condições de jogo; Moreilândia ou Makelele assumirão a vaga, segundo o comandante

Preparação

José Aldenir/AgoraRN

A partida contra o Santa 
Cruz-PE marcou a estreia 
como titular do atacante 
Jefi nho no ABC. O jogador, 
destaque do Campeonato 
Potiguar 2019 atuando pelo 
Potiguar de Mossoró, marcou 
o seu primeiro gol com a ca-
misa abecedista. Agora, ele 
espera ter uma sequência na 
equipe. 

“Surgiu a oportunidade, 
tive a chance de sair como 
titular e agora espero conse-
guir agarrar essa oportunida-
de e manter o ritmo. Tenho 
vivido um momento especial 
da minha carreira, momentos 
de gols e espero seguir fi r-
me, focado, para alcançar os 
objetivos”, destacou o atleta, 
recém-chegado ao ABC.

Jefinho quer 
ter sequência 
como titular 
no ABC

Goleador

Jefi nho foi artilheiro do Estadual

Andrei Torres /  ABC FC


