
MELHOR TAXA DO MERCADO
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL 
FEEDBACK E RELACIONAMENTO
TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO E PNEU.

SEJA UM MOTORISTA PREMIUM 
E GANHE* UM CARRO 0KM. 

*NÃO É SORTEIO, REGRAS DA PROMOÇÃO NO SITE.
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

Apoiadores de 
Bolsonaro realizam 
ato no domingo

DNIT realiza 
recuperação 
da Ponte de Igapó

Manifestação pede aprovação 
da reforma da Previdência e o 
do novo projeto anticrime. 

Obra contempla o reforço de 11 
pilares da estrutura. Serviço vai 
durar, segundo DNIT, 180 dias.

Pró-governo 03 Obra 07

Pipoca Moderna

Fora da Globo

Leandro Hassum não terá 

seu contrato renovado após 

participação na "Escolinha do 

Professor Raimundo"

Fiern promove diversas ações e atividades 
para o Dia da Indústria em Natal nesta sexta

Comemoração 05

De olho no confronto contra o Santa Cruz, em Recife,
no sábado, 25, técnico Sérgio Soares reforça preparação.

Série C 16

ABC intensifica treinamentos

José Aldenir / Agora RN

Atletas aprimoraram durante a semana os posicionamentos defensivo e ofensivo

Em crise, UFRN vai gastar R$ 27 mil para 
empossar novo reitor no Teatro Riachuelo
Mesmo com o bloqueio de R$ 60 milhões para as despesas discricionárias, como limpeza e segurança, e tendo ainda o próprio 
auditório à disposição, a instituição federal de ensino vai realizar a solenidade em ambiente privado no próximo dia 3 de junho.
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Por princípio, o que sempre diferenciou as mani-
festações contra e a favor do governo, quando elas 
começaram lá atrás, na época da então presidente 
Dilma Rousseff, foi o dia em que elas aconteceram.

Enquanto os apoiadores de Dilma marcavam as 
concentrações para os dias de semana, preferencial-
mente no fi nal da tarde, quando o trânsito estava no 
pico, os apoiadores do impeachment da presidente 
escolhiam os domingos para se fazer ouvir.

Nada mudou, ao que parece.
As concentrações contrárias ao contingencia-

mento de verbas na educação, marcadas para um 
dia da semana, terão agora a contraposição de outra 
manifestação marcada para este domingo, 26, em 
apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Embora Bolsonaro diga que não comparecerá e 
tenha pedido para seus ministros não irem também, 
é indelével a digital do presidente na convocação.

Perfi s de apoiadores do presidente iniciaram, na 
quarta-feira, 16, um movimento nas redes sociais pa-
ra promover atos a favor do governo no dia 26.

No Twitter, pelo menos 12 contas ligadas ao bol-
sonarismo militante usaram a hashtag #dia26nasruas 
para convocar simpatizantes do presidente da Repú-
blica à manifestação.

Tudo depois do texto disparado por Bolsonaro 

no WhatsApp na última sexta-feira,17, quando ele 
repassou o famoso texto que vem sendo visto por 
apoiadores como senha para a realização dos atos.

Para quem não leu o texto, em resumo, ele atri-
bui a partidos do Centrão e a ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) a responsabilidade pela “in-
governabilidade” do Brasil. Ao repassá-lo, Bolsonaro 
endossou o conteúdo.

Resultado, a manifestação de domingo se dividirá 
entre as defesas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, 
da Medida Provisória 870 (da reforma administrativa) 
e da reforma da Previdência.

Faltando dois dias para as mobilizações, discute-
-se agora se elas serão boas ou ruins para o governo, 
que, com elas, iguala-se aos regimes autoritários que 
costumam convocar seus aliados para as ruas sem-
pre que se sentem acoados.

Se forem números representativos, o governo Jair 
Bolsonaro poderá se sentir desagravado em relação 
às manifestações da semana passada. Mas, se não 
houver a presença esperada, terá sido um glorioso 
“tiro no pé”.

Em ambas as possibilidades, a manifestação te-
rá sido a ideia mais infeliz de um governo belicoso, 
cujos confrontos são mais importantes do que a 
união e a negociação.

PARCELAMENTO DE DÉBITOS
A Câmara de Natal aprovou 

nesta quinta-feira um projeto 
de lei que autoriza a Prefeitura 
e a própria gestão da Câmara 
de parcelarem eventuais 
débitos fi scais e previdenciários. 
Enviada pelo prefeito Álvaro 
Dias, a matéria tem o objetivo 
de oferecer meios para que 
Executivo e Legislativo não 
fi quem inadimplentes e 
recebam punições, por exemplo, 
como o corte de convênios com o 
governo federal.

 VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT) protocolou 
um projeto na Câmara dos 
Deputados que altera a Lei 
Maria da Penha. A proposta 
visa evitar a impunidade da 
violência patrimonial praticada 
pelo marido ou companheiro 
contra sua esposa. A violência 
patrimonial acontece, por 
exemplo, através da destruição 
de bens materiais e objetos 
pessoais, da retenção de renda 
comum e do controle do salário 
da mulher.

 MERCADO DAS ROCAS
O deputado estadual 

Kelps Lima (Solidariedade) 
usou a tribuna da Assembleia 
Legislativa nesta quinta-feira, 
23, para denunciar o não 
funcionamento do Mercado das 
Rocas. “O Mercado das Rocas é 
um equipamento que dinamiza 
a economia, que custou milhões 
de reais aos cofres públicos e 
que continua fechado”, ressaltou 
Kelps que denunciou também 
a falta de condições de trabalho 
para os vendedores que estão do 
lado de fora do mercado.

Manifestações de apoio a
Bolsonaro são desnecessárias

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br

PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS
A Assembleia Legislativa 

vai debater em uma audiência 
pública, proposta pelo deputado 
estadual Francisco do PT, a 
iminência da privatização dos 
Correios e as consequências 
para a sociedade brasileira. 
Segundo Francisco do PT (foto), 
estima-se que a venda da estatal 
levaria ao fechamento de 2 mil 
agências, aumentos nas tarifas, 
demissão de funcionários, entre 
outros problemas.

REFORMA CONSTITUCIONAL I
A mesa diretora da 

Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte elaborou 
um grande projeto de emenda 
constitucional para o Rio 
Grande do Norte. A proposta, 
que já começou a tramitar, tem 
o objetivo de revisar e atualizar 
a atual Constituição potiguar, 
adequando o texto, por exemplo, 
a mudanças que aconteceram 
na Constituição Federal de 
1988 para cá.

“ Quem defende o fechamento 
do STF e do Congresso está 
na manifestação errada"
Presidente Jair Bolsonaro,
sobre atos de domingo
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REFORMA CONSTITUCIONAL II
Dezenas de artigos devem 

ser modernizados e adaptados 
para a nova realidade do 
cotidiano em áreas diversas, 
começando por questões que 
envolvem acidentes de trânsito 
causado pelo consumo de álcool 
e drogas ilícitas, passando 
por itens importantes como 
liberação de recursos públicos 
para empresas que fomentam e 
investem em pesquisas. Outro 
quesito que sofrerá modifi cação 
está relacionado mudanças 
na cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias de 
Serviços (ICMS).

REFORMA CONSTITUCIONAL III
Outro tema que passará por 

atualizações está diretamente 
ligado a aposentadoria dos 
servidores públicos, com idade 
máxima para 75 anos.

REFORMA CONSTITUCIONAL IV
Temas como transportes, 

atualização de cálculos de 
precatórios, práticas desportivas 
com animais – com destaque 
para vaquejada – e até mesmo 
o processo de impeachment 
para governadores passam 
atualização. Neste caso, se dois 
terços dos deputados estaduais 
requererem o pedido, o processo 
começa a andar.

SEM BARRAGEM SEGURA
O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, 
disse nesta quinta-feira que não 
há barragem segura no País. 
Em depoimento na Comissão 
de Meio Ambiente do Senado, 
sobre segurança de barragens, 
o ministro disse que "não tem 
barragem segura. Esse conceito 
não existe”.

José Aldenir / Agora RN
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De magnífi ca para magnífi co, 
será no dia 3 de junho, às 19h, que 
a reitora Ângela Maria Paiva Cruz 
passará o bastão da gestão da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) para José Daniel 
Diniz Melo. A cerimônia de posse 
será no Teatro Riachuelo em for-
mato de Assembleia Universitária 
ofi cial e contará com a apresenta-
ção da Filarmônica da UFRN.

De acordo com as informações 
da UFRN, a festa terá um custo to-
tal de R$ 27 mil, que será pago pela 
Fundação Norte-riograndense de 
Pesquisa e Cultura (Funpec) - ins-
tituição de direito privado que tem 
apoiado a universidade em diver-
sos eventos acadêmicos. Uma nota 
ofi cial da UFRN destacou, ainda, 
que as posses são, tradicionalmen-
te, realizadas fora da instituição 
devido a uma grande quantidade 
de pessoas que comparecem, bem 
como à indisponibilidade de audi-
tórios e anfi teatros na instituição 

adequados para eventos deste 
porte. Por isso, a opção pelo Teatro 
Riachuelo aconteceu em virtude de 
ser a menos onerosa dentre as op-
ções disponíveis, já que conta com 
toda infraestrutura necessária, 
sendo esta a única despesa custe-
ada para o evento.

Segundo a pró-reitora adjunta 
de Administração, Maria do Carmo 
Araújo de Medeiros Fernandes de 
Oliveira, como a posse do reitor da 
UFRN é uma solenidade que conta 
com a presença não só de pessoas 
da comunidade universitária, mas 
também de toda a sociedade poti-
guar, a expectativa de um grande 
número de pessoas. A solenidade 
de transmissão do cargo é prece-
dida da assinatura do termo de 
posse do novo gestor, em cerimônia 
no Ministério da Educação (Mec). 
Neste caso, o ato acontece na pró-
xima terça-feira, 28, na sede do Mi-
nistério da Educação, em Brasília, 
a partir das 11h.

A UFRN tem estado linha de 
frente na luta para garantir de 
recursos para a educação de nível 
superior, fazendo um papel de in-
fantaria no embate com o governo 
federal. A reitora Ângela Paiva 
tem feito reivindicações contrárias 
às medidas de contingenciamento 

dos recursos. Ela tem dito aber-
tamente que caso a política de 
Bolsonaro não mude, não haverá 
dinheiro para as despesas básicas 
de manutenção da universidade 
este ano. Entretanto, como a festa 
de posse faz parte de outra rubrica, 
o dinheiro já foi garantido, até por-
que a administração do Teatro Ria-
chuelo recebe o dinheiro sempre 
antes do evento – seja ela qual for.

O reitor José Daniel Diniz Melo 
foi escolhido pelo presidente Jair 
Bolsonaro e as despesas da festa 
serão pagas pela Funpec. Apesar 
de entidade privada, o orçamen-
to da fundação constituído por 
doações e convênios fi rmados 
junto ao governo federal. Ou seja, 
também é mantida com dinheiro 
público. A UFRN pronunciou-se 
sobre as críticas que o evento vem 
recebendo e sua direção destacou 
apenas que não haverá custos pa-
ra a instituição, já que será tudo 
pago pela Funpec.

José Daniel Diniz Melo, novo reitor

Posse do novo reitor da UFRN vai custar
R$ 27 mil e acontece no Teatro Riachuelo
Mesmo com o contingenciamento de R$ 60 milhões para as despesas da instituição federal de 
ensino, solenidade de posse de José Daniel Diniz Melo está marcada para o dia 3 de junho, às 19h

Após contingenciamento

José Aldenir/AgoraRN

Os Estados Unidos forma-
lizaram nesta quinta-feira, 
23, em Paris o apoio da entra-
da do Brasil na Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
após a promessa feita pelo 
presidente Donald Trump 
a Jair Bolsonaro em março. 
Além das expectativas do go-
verno brasileiro, a mudança 
da posição americana sobre o 
Brasil na instituição desblo-
queia o processo de ampliação 
da entidade, que estava con-
siderado "morto" desde o ano 
passado.

EUA formalizam 
apoio à entrada 
do Brasil na OCDE

Comércio

Câmara conclui votação da
MP da reforma administrativa

Ministérios

O plenário da Câmara dos 
Deputados concluiu nesta quin-
ta-feira, 23, a votação da Medida 
Provisória (MP) 870/19, que trata 
da reforma administrativa.

Os deputados aprovaram 
o texto da comissão mista que 
analisou a matéria e que devolve 
para o Ministério da Economia o 
Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf). O governo 
havia transferido o órgão para o 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública.

O texto ainda transferiu nova-
mente para o Ministério da Justi-

ça e Segurança Pública a Funda-
ção Nacional do Índio (Funai), que 
também fi cará responsável pela 
demarcação de terras indígenas. 
Antes, o órgão estava subordinado 
ao Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos e a 
demarcação era uma atribuição do 
Ministério da Agricultura.

Os deputados fi rmaram um 
acordo para evitar a recriação de 
dois ministérios fundidos (Cidades 
e Integração Nacional). A votação 
desta quinta-feira manteve os dois 
órgãos no Ministério do Desenvol-
vimento Regional.

Natal e outras capitais serão 
palco no próximo domingo, 26, de 
manifestações em prol da reforma 
da Previdência, a manutenção do 
Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) com o Mi-
nistério da Justiça e em defesa do 
pacote anticrime.

Em Natal, o ato acontece a 
partir das 15h, no cruzamento das 
avenidas Salgado Filho e Bernardo 
Vieira, em frente ao shopping Mi-
dway Mall. 

Em Brasília, o presidente Jair 

Bolsonaro anunciou que não irá 
participar dos protestos, mas o 
partido dele, o PSL, deliberou não 
apoiar institucionalmente as mani-
festações, mas liberou que os fi lia-
dos possam participar.

Segundo o general Araújo Li-
ma, secretário geral do PSL no RN, 
o objetivo é fazer uma manifestação 
pacífi ca, em que as pessoas possam 
ir com seus familiares. “A manifes-
tação é um movimento do povo e o 
principal objeto é o povo falando”, 
afi rma o General. General Araújo Lima, secretário do PSL

Apoiadores de Bolsonaro realizam ato 
pró-governo no próximo domingo

Manifestação

José Aldenir / Agora RN

Donald Trump com Jair Bolsonaro

Carlos Barria/Reuters
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Sindicatos da saúde 
realizam ato público 
unificado contra aumento 
da jornada de trabalho

Entidades sindicais decidiram na última 
terça-feira (21), em reunião no 
Sindicatos dos Médicos do RN (Sinmed 
RN), realizar ato público unificado 
contra o aumento da jornada dos 
trabalhadores da saúde. A manifestação 
vai acontecer em frente a prefeitura de 
Natal, dia 30 de maio, às 9 horas. A 
Secretaria Municipal de Saúde de Natal 
publicou no último dia 03 de maio a 
Portaria 60/2019 que trata da jornada de 
trabalho em regime de plantão para todas 
as categorias de servidores da saúde do 
município. A Portaria aumenta de 10 
para 12 plantões para os servidores 
contratados por 40 horas. O documento 
altera também os contratos de 30h e 20h. 
Para o presidente do Sinmed RN, 

Geraldo Ferreira, essa foi uma medida 
autoritária uma vez que “já existiam 
acordos entre o Sinmed e secretaria de 
saúde para o cumprimento de 10 
plantões. Acordos feitos ao longo de 
décadas”. No entendimento das 
entidades, o aumento da jornada de 
trabalho que 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. Na pauta de 
reivindicações dos sindicatos e 
servidores da saúde estão ainda 
condições de trabalho, data base, 
estruturação das unidades e saúde 
pública de qualidade para todos. Luta 
conjunta dos sindicatos da saúde de 
Natal: SINMED RN, SOERN, 
SINDSAÚDE, SINDERN, SINTTAR e 
SIPERN.

>> Palestra: “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.

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

Para mais informações, entre em 
contato: (84) 3222-0028 (Natal) ou 
9877-5890 (Mossoró).

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) cumpriu agen-
da na cidade Mossoró, na região 
Oeste do Rio Grande do Norte.  O 
parlamentar visitou o Hospital 
Regional Tarcísio Maia.

Acompanhado do técnico em 
enfermagem, Aldiclesio Maia, 
Sandro Pimentel conheceu as ins-
talações da maior unidade de saú-
de da região e se deparou com a 
falta de leitos no Pronto Socorro, 
onde encontrou macas espalha-
das pelos corredores.

Na ala das enfermarias, San-
dro também foi informado que 
dois quartos estavam interdita-
dos devido a falhas na estrutura 
construída por um entidade fi lan-
trópica. Assim, cerca de 12 leitos 
estavam com impedimento de 
uso. "É fundamental para nós es-
se trabalho de visitar as unidades 
públicas mantidas pelo governo 
do estado", afi rmou Sandro.

A direção do hospital  prome-
teu que o problema das enferma-
rias estaria solucionado em três 

O Senador Styvenson Valen-
tim (Podemos) sugeriu ao secre-
tário nacional de Habitação do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), Celso Matsuda, 
estudos para estender o projeto 
Minha Casa, Minha Vida para 
soldados da Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte, que ganham em 
média R$ 2,9 mil.

O senador potiguar também 
alertou sobre casas, em Natal, 
que ainda não foram ocupadas. 
“No bairro Planalto, na capital 
do meu estado, algumas casas 
que foram construídas pelo pro-
grama Minha Casa, Minha Vida 
e que não foram entregues estão 
tendo portas e janelas arranca-
das e algumas estão sendo até 
invadidas. Existe alguma forma  

efi ciente de serem agilizadas 
ações para corrigir esta situa-
ção?”, questionou o senador ao 
secretário, que participou de au-
diência na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática (CCT).Sandro Pimentel em visita ao hospital

Senador Styvenson Valentim (Podemos)

Sandro Pimentel cobra melhorias 
para Hospital Regional de Mossoró

Senador Styvenson sugere que "Minha 
Casa Minha Vida" atenda soldados da PM

Deputado estadual encontrou macas espalhadas nos corredores e 12 leitos 
interditados; direção da unidade promete resolver problemas em três meses

Visita Projeto

Reprodução

José Aldenir / Agora RN
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O advogado trabalhista Edval-
do Leite disse que os juízes estão 
cada vez mais próximos da socie-
dade, principalmente dos menos 
favorecidos. Em entrevista ao pro-
grama Jornal Agora RN, apresen-
tado pelos jornalistas Anna Karina 
Castro e Alex Viana, na rádio Ago-
ra FM (97,9).

Questionado sobre os resulta-
dos práticos da reforma trabalhis-
ta, Edvaldo Leite foi enfático: a 
justiça fi cou mais onerosa e houve 
corte de direitos. Apesar das críti-
cas, Edvaldo frisou que a reforma 
retirou o pagamento da hora “in 

itinere”, ou seja, a hora de percurso 
do funcionário no caminho de casa 
para o trabalho, que paga pelo em-
pregador. “Como a reforma ainda 
é recente, o juiz pode até não se 
basear exclusivamente na lei para 
julgar.  A lei é seca e se fosse só ela 
bastaria colocar um robô. A lei é 
uma coisa, a justiça é outra. O juiz 
leva em consideração a doutrina e 
a jurisprudência”, acrescentou.

Ele é um dos 24 candidatos 
para a vaga de desembargador do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região. A escolha do novo ma-
gistrado acontece em julho Advogado trabalhista Edvaldo Leite

Juiz pode não se basear apenas
na lei para julgar, avalia advogado  
Para Edvaldo Leite, com 30 anos na advocacia, a lei é apenas um norte e o 
magistrado deve levar mais em consideração a doutrina e a jurisprudência

Opinião

 Reprodução

O Dia da Indústria será 
comemorado nesta sexta-fei-
ra, 24, com uma programa-
ção intensa que terá rodadas 
de negócios em sete municí-
pios, realização de cursos de 
aperfeiçoamento técnico e 
palestras com profi ssionais 
renomados no mundo dos 
negócios. O presidente da 
Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern), 
Amaro Sales, disse que a da-
ta é importante para eviden-
ciar a importância do setor, 
sem esquecer das grandes 
difi culdades do momento.

Para Sales, o Dia da In-
dústria também marcado se-
rá por ser uma oportunidade 
de relembrar lições, legados e 
histórias de esperança. “São 
lições de verdadeiros heróis 
da resistência, homens e 
mulheres que se dedicam a 
liderar empreendimentos in-
dustriais que fazem parte do 
ciclo virtuoso da economia”, 
explicou Sales.

Ofi cialmente, o Dia da 
Nacional da Indústria é ce-
lebrado no dia 25 de maio, 
mas este ano será no dia 
24. Em Natal, o evento será 
realizado no hotel Holiday 
Inn, no bairro de Lagoa No-
va. À noite, a partir das 19h, 
o auditório Albano Franco, 
na Casa da Indústria, rece-
be o consultor e economista 
Cláudio de Moura Castro e 
o presidente para a América 
Latina da SKF, Claudinei 
Reche. Eles ministrarão, res-
pectivamente, as palestras: 
“O DNA da Inovação” e “A 
Indústria em Movimento”. 

Fiern promove 
ações para o Dia
da Indústria

Comemoração

Amaro Sales, presidente da Fiern

José Aldenir /Agora RN

As famílias dos seis bra-
sileiros mortos na  última 
quarta-feira, 22, em San-
tiago, Chile, por inalação de 
gás, organizaram vaquinha 
online para arrecadar fundos 
para o transporte e enterro 
dos corpos. Os turistas es-
tavam de férias na capital 
chilena. Eles foram identifi -
cados como Débora Muniz, 
38 anos; Fabiano de Souza, 
41 anos; Karoliny de Souza, 
15 anos; e Felipe Ailton Nas-
cimento de Souza, 13 anos; 
Jonathas Muniz, 30 anos; e 
Adriane Krueger, 27 anos.

Família dos brasileiros 
mortos no Chile faz 
campanha para trazer 
corpos para o Brasil

Tragédia
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Às 16h03 desta quinta (23) o painel eletrônico regis-
trava a presença de 439 deputados na Câmara, sendo 
que impressionantes 434 estariam no plenário. Mas era 
tudo mentira: na verdade, o plenário estava vazio. Suas 

excelências já tinham ido embora, não sem antes regis-
trar a presença graças à malandragem ofi cial que lhes 
abre a assinatura do ponto a partir das 6h da manhã. Às 
favas os projetos, debates, tudo.

Deputados fi ngem presença 
e voltam aos Estados

Namorada de Lula ganha R$16,7 mil em Itaipu

REVOADA FACILITADA
Na sessão de ontem, que aprovou a reforma 

administrativa, a votação simbólica dispensou 
contagem de votos e verifi cação de quórum.

FARRA GARANTIDA
Rodrigo Maia já chegou a obrigar deputados 

a trabalhar até 14h, às quintas, mas para ser 
reeleito voltou a liberar o ponto 6h da manhã.

ENGARRAFAMENTO
A debandada parlamentar ocorre toda manhã 

de quinta, no aeroporto de Brasília. Há até engar-
rafamento de carros ofi ciais no embarque.

COOPTADOS
A esperança era de que a renovação de depu-

tados teria impacto nessa farra, mas é grande a 
tentação de ganhar sem trabalhar.

AINDA ESTE SEMESTRE
O ministro Onyx 

Lorenzoni (Casa Civil) é mais 
otimista que o colega Paulo 
Guedes (Economia): acha 
que a reforma da Previdência 
caminha bem e será votada no 
plenário da Câmara antes do 
recesso. 

REFORMA ATÉ O DIA 15
O relator da proposta 

de reforma da Previdência 
na Comissão Especial da 
Câmara, deputado Samuel 
Moreira (PDSB-SP), afi rmou 
que deve apresentar seu 
parecer sobre a PEC até o 
próximo dia 15 de junho.

LIDERANÇA NA PRÁTICA
O Planalto fi cou satisfeito 

com o trabalho de articulação 
da Líder no Congresso, Joice 
Hasselmann (PSL-SP). Ela 
fez o que o major Vitor Hugo 
(PSL-GO), Líder do Governo 
na Câmara, não consegue.

PERDERAM A NOÇÃO
O deputado Sóstenes 

Cavalcante (DEM-RJ) defi ne 
como “surreal” a tentativa dos 
petistas de sabotar a visita 
de Bolsonaro ao Nordeste. “A 
política tem dessas coisas”, 
ironiza ele, nordestino de 
Alagoas.

CONTRA A CORRUPÇÃO
O senador Oriovisto 

Guimarães (Pode-PR) 
pretende acabar com 
“brechas” para prisão em 
segunda instância: “O STF 
ora interpreta de uma 
forma, ora interpreta de 
outra”. Ele pede mudança na 
Constituição.

MOMENTO SENSÍVEL
Líder do PSL, o Delegado 

Waldir (GO) pediu desculpas 
ao presidente da comissão 
da reforma da Previdência, 
Marcelo Ramos (PL-AM), por 
ataques nas redes sociais e 
pediu aos deputados que “não 
meçam, por favor, a conduta 
do partido pela conduta de 
um ou outro parlamentar”.

PODER SEM PUDOR

CANDIDATOS ELEITOS
Deputados federais pelo Rio 

Grande do Norte, Djalma Marinho 
e Vingt Rosado Maia foram ao 
enterro de um velho amigo. Vingt 
cochichou: “O morto é um homem da 
nossa idade... Já somos candidatos 
também...”

O octogenário Djalma reagiu com 
graça e veemência: “Que candidatos 
Vingt, que candidatos! Nós já fomos 
eleitos. Estamos apenas aguardando 
o dia da posse.” Marinho morreria em 
1988 e Vingt em 1995.

A mulher com quem o presidiário Lula diz 
pretender se casar após sair da prisão, Rosân-
gela da Silva, a “Janja”, recebe R$16.769,57 
por mês, para atuar na área de “responsabili-
dade social” da estatal Itaipu Binacional, onde 

a média salarial é de R$8.779,68. Como prova 
de que o “padrinho” era forte, ela foi nomeada 
em 1º de janeiro de 2005 para trabalhar em 
Curitiba e não próxima à hidrelétrica, em Foz 
do Iguaçu. 

CONTRATADA NO FERIADO
A menos que a data tenha sido fraudada, Itaipu 

abriu as portas para formalizar o contrato de “Jan-
ja” em pleno feriado nacional.

COISA DE PODEROSA
Relacionando-se com Lula há anos, “Janja” 

ganhou a boquinha em Itaipu sem fazer concurso ou 
passar por qualquer processo seletivo. 

ENTRE AMIGOS
“Janja” foi contratada por ordem do então pre-

sidente de Itaipu, Jorge Samek, petista do Paraná 
obediente a Lula, que o nomeou.

Governar é uma longa 
maratona de quatro anos”

Ministro Onyx Lorenzoni 
(Casa Civil) 
lembrando que o governo está 
apenas no início

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

INVESTIMENTOS BILIONÁRIOS
O chairman do grupo FCA 

(Fiat Chrysler Automobiles), 
John Elkann, e o CEO da 
empresa, Mike Manly, 
estiveram no Brasil para 
anunciar que vão investir 
mais de R$ 8,5 bilhões nos 
próximos anos, no Brasil. 
A maior fábrica da Fiat do 
mundo é em Betim, Minas 
Gerais.

OPOSIÇÃO-BIRRA
Mestre em Direitos 

Fundamentais, Cássio Faeddo 
defi ne o clima político atual 
como “desavergonhado 
processo de desgaste 
deliberado” do presidente. 
Para ele, é vez de o PT não 
aceitar a voz das urnas.

PENSANDO BEM...
...se o governador do Rio de 

Janeiro, Wilson Witzel, fi zesse 
artes cênicas, ele tiraria nota 
10 até mesmo em Harvard.

Fernando Frazão / Agência Brasil
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O presidente do Projeto Aca-
lanto, Pedro Bruno Fernandes, em 
entrevista ao programa Manhã 
Agora, apresentado pelo jornalista 
Tiago Rebolo na rádio Agora FM 
(97,9), disse que o trabalho em prol 
da garantia dos direitos da crian-
ças e adolescentes que vivem em 
instituições de acolhimento está 
cada vez melhor, mas que muita 
burocracia precisa acabar.

Em plena Semana Nacional da 
Adoção, Pedro Bruno diz que ainda 
é preciso conscientizar os setores 
de Saúde, Assistência Social e Jus-
tiça sobre a importência da adoção. 
“Estamos discutindo muito sobre 
as instituições de acolhimento das 
comarcas, pelo fato de a adoção 
começar no judiciário”, explicou 
Fernandes.

Hoje, o tempo de processo a tor-
nar-se apto para adotar crianças 
e adolescentes leva cerca de sete 
meses, sendo três de preparação 
e quatro de processo – isso fora o 
tempo da chegada até a casa da 

pessoa postulante à adoção. 
Há muitos casos que uma crian-

ça passa até oito anos esperando 
ser adotada e outras situações 
em que os adolescentes atingem a 
maior idade e são obrigados a cair 
no mundo, tendo estrutura ou não. 

Pedro Bruno Fernandes ex-
plica que, no primeiro caso, a 
busca por crianças aumentou 
e também se elevou a idade na 
busca por crianças para a ado-
ção, que antes era de até dois, e 
hoje já chega a cinco. 

No caso dos adolescentes, Fer-
nandes deixa claro que é preciso 
criar condições para que estes 
jovens possam fazer cursos profi s-
sionalizantes, além de qualifi cação 
e capacitação.

No Rio Grande do Norte exis-
tem hoje 53 crianças e adolescentes 
para a adoção e o número de pre-
tendentes é bem maior: 500. Entre-
tanto, há centenas de crianças que 
precisam ser adotadas e que anda 
não estão com a situação jurídica 
consolidada. Em todo o Brasil exis-
tem 10 mil crianças e adolescentes 
aptas para a adoção.

Quem quiser tirar dúvidas ou 
ajudar o Projeto Acalanto em pro-
cessos de adoção, basta ligar para 
3219-3523 ou 99117-7732. 

Processo adoção pode durar 5 meses

Rio Grande do Norte tem 53 
crianças à espera de adoção
Presidente do Projeto Acalanto, Pedro Bruno Fernandes fala dos direitos da 
crianças e adolescentes que moram hoje em instituições de acolhimento

Família

Reprodução / Agência Brasil

Após o reajuste da tarifa do 
transporte público coletivo de Na-
tal, que foi de R$ 3,65 para R$ 3,90  
(pagamentos no cartão) e R$ 4,00 
(pagamento em espécie), repre-
sentantes de movimentos sociais 
promovem nesta sexta-feira, 24, 
manifestação contra o aumento 
tarifário.

O início do ato está marcado 
para as 16h, em frente ao sho-
pping Midway Mall, na avenida 
Salgado Filho. Segundo Igor Sou-
za, presidente da União da Juven-

tude Potiguar (UJP), que organiza 
o ato, a manifestação também  pe-
de por melhorias para os veículos 
do transporte público. “O aumento 
da tarifa não condiz com o serviço 
oferecido. Os ônibus são sucate-
ados e a frota é a mais velha do 
País”, aponta.

O Sindicato das Empresas de 
Transportes Urbanos (Seturn) ar-
gumenta que as frequentes altas 
dos preços dos combustíveis e da 
manutenção da frota como as ra-
zões para o aumento da tarifa.

Natal terá protesto contra reajuste 
da tarifa do transporte nesta sexta 

Repercussão

Tarifa foi reajustada no último domingo.

José Aldenir/Agora RNO Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) formou maioria 
nesta quinta-feira, 23, para 
declarar omissão do Con-
gresso Nacional no enfren-
tamento da discriminação 
contra a população LGBTI e 
enquadrar a homofobia e a 
transfobia como uma forma 
de racismo.

O presidente do STF, mi-
nistro Dias Toffoli, anunciou 
que a discussão do tema será 
retomada em 5 de junho.

STF forma maioria 
para criminalizar
a homofobia

Decisão

A arrecadação de impos-
tos e contribuições federais 
somou R$ 139,030 bilhões 
em abril, um aumento real 
(já descontada a infl ação) de 
1,28% na comparação com o 
mesmo mês de 2018, segundo 
divulgado nesta quinta-feira, 
23, pela Receita Federal. Em 
relação a março deste ano, 
houve aumento de 25,84%. O 
valor arrecadado foi o melhor 
desempenho para meses de 
abril desde 2014. 

Arrecadação de 
impostos foi de R$ 
139 bilhões em abril

Tributos

Dnit realiza recuperação
dos pilares da Ponte de Igapó

Pilares

Ponte de Igapó recebe obras de recuperação e concretagem em 11 pilares

José Aldenir/AgoraRN

O Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dd-
nit) informou nesta quinta-feira, 
23, que está realizando serviços de 
emergência visando a recuperação 
de 11 pilares da Ponte Presidente 
Costa e Silva, mais conhecida como 
Ponte de Igapó, que fi cará pronto 
em até 180 dias.

As obras começaram no início 
do mês e já resultaram na concre-
tagem de dois pilares. O valor esti-
mado da obra é de R$ 1,2 milhão. O 

serviço de recuperação foi iniciado 
após o DNIT decretar situação de 
emergência na estrutura viária.

A ponte tem 606 metros de ex-
tensão e 12 metros e meio de lar-
gura. Por ela passam, diariamente, 
cerca de 80 mil veículos, 37 linhas 
de ônibus e 13 viagens de trem.

Ainda segundo o DNIT, após o 
trabalho de recuperação dos pila-
res, será iniciado o processo licita-
tório para recuperar toda estrutura 
da ponte.
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS VÁLIDAS DE 24/5/2019 A 26/5/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 24/5/2019 A 26/5/2019OFERTAS DE DIAS03

1,39
KG

R$
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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 24 de maio a 26 de maio 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.

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

%%
Cartão Makro

o melhor
preço

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Mamão Formosa
Granel 1,69

KG

R$

Manga Haden
Granel

Banana Pacovan
Granel2,19

KG

R$ 2,19
KG

R$

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Laranja-pera
Granel 2,09

KG

R$

Carne moída 
bovina 
congelada
Pacote c/ 500g

Coxa com 
sobrecoxa 
de frango 
Mauricéia
Bandeja c/ 
1kg

Coração 
de frango 
congelado 
Perdigão
Pacote c/ 1kg

Queijo coalho Biana

Posta de 
Tilápia 
congelada 
Tilly
Pacote c/ 800g

2,79
PCT.

R$ 7,25
BDJ.

R$ 15,89
PCT.

R$

21,90
KG

R$13,69
KG

R$

12,89
PCT.

R$ 12,29
KG

R$

11,39
UNID.

R$

10,89
UNID.

R$

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

Queijo parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g

2,49
PCT.

R$ Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

Contrafilé 
bovino 
a vácuo 
fracionado
A partir de 22,89

KG

R$

Bisteca 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Linguiça 
Fininha Seara
Pacote c/ 240g

Lasanha 
Aurora
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
600g

Mortadela de 
frango Sadia
Unidade c/ 
400g4,75

PCT.

R$ 9,65
UNID.

R$ 3,99
UNID.

R$

Hambúrguer 
misto 
congelado 
Texas Burger 
Seara
Embalagem 
c/ 672g

Cobertura 
cremosa m&k
Unidade c/ 200g

3,69
UNID.

R$

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

3,79
EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 

DE IDADE OU MAIS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.

Cerveja Schin  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 269ml

1,29
LATA

R$

Refrigerante 
Guaraná Antarctica
Garrafa c/ 2L

4,89
GARRAFA

R$

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

6,29
GARRAFA

R$

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

Doce de leite 
Seleçao Aro
Unidade c/ 450g

8,99
GARRAFA

R$

10,99
UNID.

R$

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

Flocão de milho 
Vitamilho  
Pacote c/ 500g

2,29
LATA

R$ 1,19
PCT.

R$

Açúcar Cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

2,05
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
Pampeano
Pacote c/ 1kg

2,49
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg

Leite em pó 
Parmalat
Unidade c/ 200g

Biscoito Amori 
Krokitos
Pacote c/ 80g5,29

PCT.

R$ 3,69
UNID.

R$ 3,89
PCT.

R$

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

14,89
EMB.

R$

0,95
UNID.

R$

Água sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 1L

Pneu Euzkadi Eurodrive
165/70 R13 79T ou 175/70 R13 82T

164,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

ALFACE CRESPA  

OU AMERICANA 
Unidade

1,29
UNID.

R$

MELANCIA Granel

Abóbora/Jerimum
Granel 2,19

KG

R$
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Pacote c/ 800g

2,79
PCT.

R$ 7,25
BDJ.

R$ 15,89
PCT.

R$

21,90
KG

R$13,69
KG

R$

12,89
PCT.

R$ 12,29
KG

R$

11,39
UNID.

R$

10,89
UNID.

R$

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

Queijo parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g

2,49
PCT.

R$ Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

Contrafilé 
bovino 
a vácuo 
fracionado
A partir de 22,89

KG

R$

Bisteca 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Linguiça 
Fininha Seara
Pacote c/ 240g

Lasanha 
Aurora
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
600g

Mortadela de 
frango Sadia
Unidade c/ 
400g4,75

PCT.

R$ 9,65
UNID.

R$ 3,99
UNID.

R$

Hambúrguer 
misto 
congelado 
Texas Burger 
Seara
Embalagem 
c/ 672g

Cobertura 
cremosa m&k
Unidade c/ 200g

3,69
UNID.

R$

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

3,79
EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 

DE IDADE OU MAIS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.

Cerveja Schin  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 269ml

1,29
LATA

R$

Refrigerante 
Guaraná Antarctica
Garrafa c/ 2L

4,89
GARRAFA

R$

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

6,29
GARRAFA

R$

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

Doce de leite 
Seleçao Aro
Unidade c/ 450g

8,99
GARRAFA

R$

10,99
UNID.

R$

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

Flocão de milho 
Vitamilho  
Pacote c/ 500g

2,29
LATA

R$ 1,19
PCT.

R$

Açúcar Cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

2,05
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
Pampeano
Pacote c/ 1kg

2,49
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg

Leite em pó 
Parmalat
Unidade c/ 200g

Biscoito Amori 
Krokitos
Pacote c/ 80g5,29

PCT.

R$ 3,69
UNID.

R$ 3,89
PCT.

R$

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

14,89
EMB.

R$

0,95
UNID.

R$

Água sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 1L

Pneu Euzkadi Eurodrive
165/70 R13 79T ou 175/70 R13 82T

164,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

ALFACE CRESPA  

OU AMERICANA 
Unidade

1,29
UNID.

R$

MELANCIA Granel

Abóbora/Jerimum
Granel 2,19

KG

R$
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Tem razão o analista político Carlos Santos quando 
afi rma que a governadora Fátima Bezerra desperdiça 
as duas mais valiosas armas do seu governo: o tempo 
e a força do seu maior aliado, deputado Ezequiel Fer-
reira, presidente da Assembléia Legislativa, sem a qual 
é impossível promover mudanças. E desperdiça como 
vítima, entre outras coisas, de um petismo exacerbado 
que paralisa o avanço na cômoda estratégia de só cor-
rigir o passado.  

Claro, a herança não foi das melhores e a gratidão 
pelo apoio velado que recebeu de Robinson Faria no 
segundo turno são inegáveis. Fez uma transição sem 
transparência, quase omitindo as verdades que de-
pois da posse fugiram pelas ruas, hoje a governadora 
é obrigada a demonstrar que começa a patinar sem 
avanços. Nem a bem engendrada dinâmica dos seus 
releases consegue compensar a mesmice que aponta 
na esquina do seu próprio gabinete. 

É grave? Não. Não se trata de atribuir gravidade. 
Nem mais, nem menos. A questão vai além. Ultrapassa 
o organograma. E se não avança, até pela crise eco-
nômica que hoje é sistêmica, corre o risco de cair num 
bem lavado caldo partidário, desses bem temperados 
por aqueles que sopram o colorau petista. Não se ne-
ga a luta dos governistas nem a boa fé da governante, 
mas não se pode esconder que o tempo começa a usi-
nar nas suas cremalheiras.  

Dentro de mais trinta dias o governo completa o 
primeiro semestre sem apresentar um plano estrutural 
capaz de servir como espinha dorsal dos seus quatro 
anos. Sem topar, de frente, um desafi o capaz de mudar 
a fi sionomia que vem de outras gestões, teimando em 
não alienar bens governamentais temendo desgaste. 
Todos governaram assim: forrando o chão com ovos e 
sobre estes plantando a velha esperança da reeleição 
consagradora nas runas.  

Nem parece, Senhor Redator, que foi ontem o erro 
do governador Robinson Faria. Já esqueceram. Quan-
do ele gastou um ano de forma artifi cial e imaginando 
que o tempo, por si só, curaria os males das combalidas 
fi nanças estaduais. Caiu no fosso: doze meses depois, 
havia devorado um bilhão do fundo previdenciário, co-
meçaria a atrasar mais a folha de pessoal, e chegando 
há quatro meses, quadro que nos levou ao cenário dos 
estados falidos.  

Tomara que a governadora não se encante com os 
mais de trezentos mil dólares do Banco Mundial. Rea-
lizará muitas obras físicas, não há dúvidas, mas pode 
levar seu governo ao mesmo destino trágico de Robin-
son Faria: cercado de obras e inaugurações por todos 
os lados e, no centro, um governador derrotado que 
sequer foi ao segundo turno, punido pelas urnas. Logo 
ele que foi capaz de conquistá-las, quatro anos antes, 
numa grande vitória.

O tempo

serejo@terra.com.br

Vicente SerejoVicente Serejo
GRAVE

Vai fi cando cada dia mais 
fechado o cerco do MP em torno 
de alguns deputados e servido-
res da Assembleia Legislativa. 
Há quem fale em desdobramen-
tos graves no próximo semestre.

ESTILO
Funcionários do aeroporto, 

em São Gonçalo, reclamam 
do descaso dos seus adminis-
tradores quando obrigam os 
servidores a deixarem seus 
carros a quilômetros da sede 
das operações.

GESTO
Falta à empresa Infraero 

o gesto respeitoso de permitir 
aos seus funcionários o uso do 
pátio de estacionamento. Uma 
atitude que contribui para 
evitar a tensão nas relações de 
trabalho.

PIOR
Não parece fácil a crise de 

desempenho na área da saúde 
estadual. Não pela falta de boa 
fé ou boa vontade. Mas é que a 
saúde não tem enfrentado com 
efi ciência esse grande desafi o.

BOEMIA
A livraria do Campus Uni-

versitário recebeu ‘Uma Breve 
História da Bebedeira’, de Mark 
Forsyth. Ele conta, dos porres 
da Suméria e do Egito antigo, 
na Rússia e até no Velho Oeste.

REDINHA
Se o prefeito Álvaro Dias 

não cuidar chega ao fi nal do 
próximo ano sem inaugurar a 
obra de construção do terminal 
turístico da Redinha. Uma 
excelente idéia que pode não 
acontecer.

LEITURA
Como andam muitas mario-

netes por ai, é bom avisar: nas 
livrarias “A Alma da Marione-
te”, de John Gray. E segundo 
informa a resenha da editora, 
um ensaio sobre a liberdade 
humana. 

PALCO

MISTÉRIO
Ninguém diz nada - nem 

quem sai, nem que entra - sobre 
a crise nas vísceras do PSL e 
que levou um coronel a pedir 
pra sair de um partido que é 
presidido por um general do 
Exército.

CONFLITO
Nos corredores da Assem-

bleia há quem acredite num 
confl ito surdo entre civis e 
militares, cada lado querendo 
o protagonismo, um artifício de 
projeção hoje bem em moda na 
política.

RESÍDUO
O que parece fi car de tudo is-

to é um certo gosto de oportunis-
mo como se o PSL tivesse sido 
bom na hora da onda nacional 
pró-Bolsonaro, mas agora já não 
oferece boa onda para surfar.

RETRATO
O fato leva à constatação de 

que mesmo os partidos heroicos 
e pujantes, com as cores da 
bandeira nacional, resistem às 
perdas sem justifi cativa pública 
quatro meses depois do voto.

LUTA
Por falar no PSL: fontes 

políticas mossoroenses não 
apostam numa candidatura do 
general Eliéser Girão a prefeito 
de Mossoró contra Rosalba 
Ciarlini. Seria a criatura contra 
o criador. 

UNIR
As mesmas fontes admitem 

que o grupo Rosado pode partir 
unido, sem divisões internas, 
diante da perda de densidade 
que tem sofrido nas últimas 
eleições. A hora é de sobreviver. 

LIVRO
Sintoma claro da crise do 

livro é a presença de títulos 
fortes até da Companhia das 
Letras à venda em bancas de 
jornal de Natal. Sinal de que 
o mercado busca hoje outras 
alternativas.

CAMARIM

“ “O tempo passa, sem
que o sinta a gente”

Dante Aliguieri,
poeta de Florença, Itália (1265-1321). 

Divulgação

Nossa incapacidade de pensar e realizar um 
programa de turismo cultural pode ser medido 
de várias maneiras, inclusive vendo agora a 
grande exposição do Centro Cultural São Paulo 
sobre a rede-de-dormir. Basta lembrar aos 

desinformados do trade ofi cial que é de Câma-
ra Cascudo o maior e mais importante ensaio 
etnográfi co sobre a rede-de-dormir já escrito 
e publicado no Brasil. Com nova edição pela 
Global disponível em todas as livrarias.

CENA



Leandro Hassum não terá seu 
contrato com a Globo, que se encer-
ra no fi m do mês de maio, renova-
do. Atualmente, o ator faz parte do 
elenco da nova edição da Escolinha 
do Professor Raimundo, como o per-
sonagem Mazarito.

“Com o término das gravações 
de Escolinha, Leandro Hassum e a 
Globo decidiram, em comum acor-
do, pela não renovação do contrato 
do ator, que se encerra no fi m deste 
mês”, informou a assesoria do hu-
morista.

Em 28 de abril, Hassum havia 
feito uma publicação em seu Ins-
tagram revelando que havia sido 
escolhido para viver Mazarito, per-
sonagem do humorista Costinha na 
versão original da Escolinha. Nela, 
o ator falava sobre o fechamento de 
ciclos.

“Tudo começou no Costinha. E 

graças a Deus, mais um ciclo se fe-
cha com ele”, escreveu o humorista, 
na ocasião.

Ao longo de mais de uma déca-
da na Globo, Leandro Hassum fi cou 
marcado por personagens no prog-
tama Zorra Total e posteriormente 
no programa Os Caras de Pau.

O humorista paraense Murilo 
Couto apresenta neste domingo, 
26, o show “Gala Seca”, no Teatro 
Riachuelo. A gíria de Belém, que dá 
nome ao espetáculo, é usada para 
falar de pessoas com comportamen-
to patético, idiota, ridículo. Contan-
do situações da sua própria vida, 
Murilo relata histórias da infância, 
adolescência e maioridade para 
mostrar porque a expressão “Gala 
Seca” o descreve tão bem. “Venha 
rir da desgraça alheia”, é o convite 
de Murilo faz ao público.
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HORÓSCOPO

Hoje, vale a pena ouvir novas ideias e conselhos, 
especialmente dos amigos. Você vai se esforçar para 
viver novas experiências, inclusive no trabalho. Invista 
no diálogo para fortalecer os laços com o par.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

NOVELAS

Gladys e Lyris demitem Maria e Régis a leva para casa. Marlene avisa ao Padre da gravidez de Maria, que pede notícias de Amadeu. O advogado 
de Otávio e Beatriz explica o que eles precisam fazer para adotar Virgínia. A Madre superiora do convento manda continuar as buscas pela família de 
Fabiana. Dorotéia e a família entram na casa de Marlene atraídos pelo bolo de Maria. Eusébio sugere que Maria venda seus bolos. Amadeu desperta 
e entende o seu estado de saúde. Dulce decide ir à casa dos Matheus para cobrar notícias sobre Zenaide e as netas. 

A DONA DO PEDAÇO

Cibele conhece Dalila/Basma e desconfi a de seu comportamento. Missade convida a empresária síria para almoçar em sua casa e pede ajuda a 
Rania. Sara acorda do trauma e não reconhece Ali. Dalila instrui Paul para os próximos passos de seu plano. Rania lembra de Soraia ao ver Dalila/
Basma e se emociona. Zuleika explica para Marie por que não quer ter um fi lho com Almeidinha. Ali sofre com o desprezo de Sara. Dalila/Basma 
conhece Raduan. Sara pede para Abner fi car perto dela. Ali lamenta o afastamento de Sara, e Muna o consola. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Janaína fi ca surpresa ao ver Vanessa na casa de Jerônimo, e se decepciona com o fi lho. Mercedes ameaça prejudicar o noivo da babá Tânia, caso 
a funcionária não ajude a separar Gisela de Patrick. Lidiane pede a Figueirinha para seguir Manu e Jofre. Catraca confessa a Diego que contou a 
Jerônimo sobre o interesse da Doré na receita de Janaína. Mercedes descobre que Dandara teve acesso à fi ta com a gravação de Nicole.

VERÃO 90

Boas energias para cuidar de assuntos ou tarefas 
que envolvem viagem ou que precisam ser tratados 
fora do local de trabalho. Há chance de se encantar 
com alguém que mora em outra cidade.

Tenha cautela para evitar atrito com pessoa mais 
velha. Se está pensando em negociar um aumento 
ou buscar uma nova posição no trabalho, vá em 
frente. No romance, deixe as críticas de lado.

A vida profissional exige mais compromisso e 
dedicação, mas você deve tirar isso de letra. A 
companhia da família será bem-vinda. Tenha 
cuidado para que o ciúme não atrapalhe a 
relação.

Se tem planos para uma viagem ou passeio, redobre 
a atenção para evitar problemas. Pode se envolver 
em projetos profi ssionais mais ousados. Deve se 
interessar por alguém que mora longe.

Vai se sentir mais à vontade para mostrar o que 
pensa. Mas talvez tenha que redobrar a cautela 
ao lidar com informações -- há risco de perder algo 
importante. Lance iniciado agora pode se fi rmar.

O trabalho promete momentos agitados e você pode 
contar com sua intuição para tirar o melhor proveito 
de cada situação. A atração física pode ser a sua 
melhor arma na paquera.

A busca por estabilidade pode marcar suas decisões, 
especialmente no trabalho. Reserve um tempinho 
para organizar o orçamento. Vai buscar segurança 
antes de se envolver com alguém.

Na vida pessoal, faça o possível para estar perto 
das pessoas que são importantes em sua vida. No 
trabalho, evitar o isolamento será uma boa pedida. 
Muito companheirismo com quem ama.

Você vai confi ar no próprio julgamento e pode tomar 
algumas decisões importantes. Em casa, porém, o 
clima pode pesar com os parentes. Seu jeito charmoso 
ajuda a movimentar a paquera.

Cuidar da saúde pode ser uma boa pedida. Sua 
atenção deve se focar na vida profissional e 
você não poupará esforços para causar uma boa 
impressão nos outros. Espante a mesmice no 
romance.

Hoje, vale a pena agir com cautela no trabalho 
-- não comente seus planos com qualquer um. 
Assuntos místicos podem despertar seu interesse. 
No romance, é hora de reforçar a confiança.

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)
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QMAN
A

AUTENTICAR
TEORIDOLO

MOIRROM
RESSACAA

SIMAOEN
PEQUENINO
OURSOCS

AREIASIH
DURAS

ACIAR
LBACORO

D

TROPAACE
RIM

AAANAL
MADRUGADA

COSMETICOS

Reconhecer
documento
como ver-
dadeiro 

"... ri
melhor"
(dito) 

Arremes-
sa com
força

Nascidos
na capital
italiana

O da
cafeína é
alto no

café
Conse-
quência
da be-
bedeira

Inteira-
mente

molhado

Frango
com (?),

prato
mineiro

Eduardo
Suplicy,
político
paulista

Prefixo de
"encar-
regar"

Marca
o tempo

na ampu-
lheta

Bolsa
usada na
feira livre

Que não
é macia

Agência
Nacional 

de Aviação
Civil (sigla)

Decímetro
(símbolo)  

Peça do
navio

Interjeição
telefônica

Rodovia
(abrev.)
Jogada 
do tênis

Atuei
Via de uso
do suposi-

tório
Antecede o
amanhecer
Os produtos
para a pele

Deus do 
vinho (Mit.)
Folhagens 
das plantas

Conjunto de
soldados
Recurso 

da poesia

Consoantes
de "aceso"

2, em
romanos

Diminuto

A afir-
mativa
nupcial

Matar
(a fome) 
Corte as
pontas

Ouvir, em
espanhol
Nome da
letra "M"

Alvo do 
amor do fã
"Escrava 

(?)", novela
O CD dos
micros

Em nossa 
companhia

Simples;
comuns

"Nacional",
em INPE

Dele, em
inglês

Fatias do
abacaxi

Animal co-
mo o panda 
Terminação
de "correr"

3/ace — his — oír. 5/meros. 6/âncora.

Lançando um novo álbum, que 
fala da sua relação com o marido 
Clebson Teixeira, de 27 anos, Lulu 
Santos, de 66, usou as redes sociais 
nesta quinta-feira para comparti-
lhar um registro com o amado, jun-

to com um texto que explica o novo 
trabalho, que retrata essa nova fase 
da carreira e da vida do cantor, des-
de que ele assumiu publicamente 
o romance com o baiano, em julho 
do ano passado. Ter exposto minha 

orientação afetiva/sexual nos dias 
de hoje talvez tenha sido o ato mais 
político de minha vida e também 
obra. "Pra Sempre" narra o passo a 
passo desta relação, as estações da 
paixão", disse o cantor.

Lulu Santos lança disco mais "romântico" 
Novo álbum fala sobre o relacionamento com o marido Clebson Teixeira

Música
Instagram / Reprodução

Fábio Rocha / TV Globo

Anna Kukamoto

Lulu e Clebson iniciaram romance em 2018

Leandro Hassum, humorista

Murilo Couto, comediante brasileiro

Humorista Leandro Hassum não 
vai renovar contrato com a Globo

Murilo Couto apresenta novo 
show em Natal neste domingo

De saída

Stand Up
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...do jornalista, Doutor em 
Comunicação e professor 
Renato Rovai: Ô, Witzel, 
para de ser cara de pau e 
mentiroso. Eu fi z doutorado 
na UFABC e só coloquei no 
meu Lattes no dia em que 
fui aprovado pela banca. 
Também pensei em fazer 
sanduíche na Colúmbia, mas 
o golpe de 16 me fez fi car 
no Brasil. E nem por um 
segundo isso constou do meu 
Lattes";
...do portal UOL Notícias:  
"Janaína, Lobão e MBL 
retiram apoio a Bolsonaro: 
nas redes, o ódio venceu";
...da revista Exame: "Com 
Avon, Natura focará em 
digitalização e sinergia, diz 
presidente".

>> GIRO PELO TWITTER...

POSSE NO RIACHUELO
A cúpula da UFRN já tinha 

ideia de que o anúncio da 
realização da posse do futuro 
novo reitor da instituição, Daniel 
Diniz, no Teatro Riachuelo geraria 
fortes críticas, tendo em vista a 
possibilidade de que as pessoas 
fi zessem (como fi zeram) ligação 
entre o pagamento do local do 
evento e o momento de bloqueio 
de verbas e a possibilidade de 
paralisação das atividades da 
universidade nos próximos meses, 
mesmo diante do fato de que a 
conta do aluguel do Riachuelo não 
será paga pela UFRN, mas pela 
Funpec, com recursos próprios e 
não públicos.

EXPLICANDO
A Funpec é uma fundação 

privada vinculada à UFRN. Os 
recursos 'públicos' que ela recebe 
são pagamentos de contratos para 
a prestação de serviços que realiza 
para muitos órgãos. O dinheiro 
que ela recebe como pagamento 
pelo serviço prestado é dela. Não 
é mais dos órgãos para quem ela 
trabalhou.
Petrobrás, Ministério Público 
do Estado, Banco do Nordeste, e 
outros órgãos públicos e privados, 
além da UFRN, contratam os 
serviços da Fundação Norte-
Rio-Grandense de Pesquisa e 
Cultura, uma entidade de direito 
privado, sem fi ns lucrativos, com 
personalidade jurídica própria 
e com autonomia patrimonial, 
fi nanceira e administrativa e com 
estatuto próprio.

SEM OPÇÃO
Voltando à questão da escolha 

do Riachuelo, segundo fonte da 
coluna, não havia alternativa 
menos onerosa. As opções de 
locais internos da UFRN foram 
descartados: no Anfi teatro do 
Campus correria-se o risco de chuva 
forte; no auditório da Reitoria 
não caberia nem perto da metade 
dos presentes, sendo um local 
extremamente pequeno para tal 
solenidade; e o ginásio de esportes 
- que seria uma boa opção -, não 
tem sistema de som adequado (não 
se ouve nada das arquibancadas), 
além de ser excessivamente quente 
para um evento em que as pessoas 
vão de paletó e mais de beca. E por 
fi m, o Teatro Alberto Maranhão, 
onde sempre houve a solenidade, 
está interditado.

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

O advogado Marcelo Barros, candidato à vaga de 
desembargador no Tribunal Regional do Trabalho, fez uma 
visita nesta segunda-feira (20) aos advogados que atuam 
como consultores e auditores do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/RN). Na disputa por uma vaga na lista sêxtupla que será 
composta em eleição direta pelos advogados, Marcelo Barros 
explicou no encontro as razões de ter colocado seu nome à 
disposição da OAB/RN para o quinto constitucional do TRT21. 
A eleição dos seis nomes que serão encaminhados pela OAB ao 
TRT está marcada para o dia 12 de julho

Os advogados Kennedy Diógenes e 
Sanderson Mafra estão em São Paulo 
nesta semana para participar de dois 
importantes eventos tecnológicos: a Fintech 
Conference e a Lawtech Conference. Eles 
vão em busca de ideias para os projetos que 
pretendem lançar no mercado potiguar. 
Tanto em serviços jurídicos quanto na 
área fi nanceira. Ambos prometem ações 
inovadoras nas duas áreas

Almoço realizado nesta quinta-feira, no restaurante 
Dolce Vita, com a presença do futuro reitor da UFRN 
Daniel Diniz, marcou a despedida do médico Kleber 
Morais do quadro de funcionários da instituição. O 
ex-presidente da Ebserh aposentou-se da função de 
Professor do Curso de Medicina da Universidade

Deputado federal João Maia em conversa com o ministro da Justiça Sérgio 
Moro, nesta quarta-feira. Em pauta, o Projeto de Segurança do Rio Grande 
do Norte, desenvolvido pelo Instituto Metrópole Digital, UFRN e Secretaria 
Estadual de Segurança. De acordo com o deputado João Maia, o ministro 
Sergio Moro se mostrou extremamente interessado no projeto

Assessoria

Cedida Cedida

Cedida

CORTES
A UFRN, então, fechou 

com o local menos oneroso 
encontrado e suspendeu 
despesas com coquetel, fi rma de 
organização de eventos, entre 
outros.

DETALHES
A propósito, a posse do reitor 

é uma assembleia universitária, 
que é um ato formal, de 
natureza especial, previsto no 
regimento geral da UFRN.

SURPREENDENTE
Surpreendeu, na semana 

passada, a aprovação, em 
primeira discussão e por 
unanimidade, e as muitas 
justifi cativas positivas de votos 
dos vereadores presentes, 
inclusive de Cícero Martins e 
de Bispo Francisco de Assis, 
ao projeto-de-lei do vereador 
Dickson Júnior que estabelece 
o direito à inscrição em 
programas habitacionais para 
casais homoafetivos. 
A matéria foi votada e 
aprovada em segunda 
discussão nesta terça-feira, e 
agora segue para sanção da 
Prefeitura.

VANGUARDA
Também elogiaram a iniciativa, destacando a 

igualdade de direitos, os vereadores Divaneide Basílio 
(subscritora da Semana da Cidadania LGBT, ao lado 
de Dickson), Felipe Alves, Robson Carvalho, Franklin 
Capistrano, Eleika Bezerra, Fulvio Saulo e Raniere 
Barbosa. Esse último enfatizou, inclusive, que a matéria 
coloca a Câmara na vanguarda relacionada ao tema.
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PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

BBF – BIO PRODUTOS DE BASE FLORESTAL EIRELI – EPP CNPJ: 23.982.299/0001-22, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada - LS, para, para Indústria de produção 
de cavaco,  Rua das Hortências s/n Zona de expansão, munícipio de São José de Mipibu/RN

BBF – BIO PRODUTOS DE BASE FLORESTAL EIRELI – EPP
Requerente

COMUNICADO

A empresa Drogaria Fabyola Ltda, CNPJ 08.513.418/0001-04, com se-
de na Rua Pedro Novoa, 276 – Quintas – Natal – RN, comunica que per-
deu/extraviou 02 (duas) impressoras fi scais de marca Bematech nº série 
BE0104SC56000700105 e marca Corisco nº série 324007, além da perda de 
toda jornada fi scal de ambas as impressoras, conforme Boletim de ocorrência 
n° 269/2018 emitido pela 7ª DP / RN.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Sonho Crustáceos LTDA-ME, 15.274.371/0001-39, torna público que solicitou ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA o pedido de Renovação de Licença de 
Operação (nº 2013-062548), em favor do empreendimento para cultivo de peixe e camarão, 
localizada no Sítio Tabuleiro Alto, Zona Rural, Mossoró-RN.

Lanusa Cristine Fabrício de Queiroz Paiva – Sócio

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
FV. PANIFICADORA E CONVENIENCIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 
18.842.163/0001-87, TORNA PÚBLICO CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N° 237/97, 
QUE REQUEREU À SEMURB EM 06/11/2018, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 033155/2018-71, A LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE 
UMA PADARIA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 216,20M² EM UM TERRENO DE 300,00M², 
SITUADO À RUA DOS POTIGUARES N° 2414, BAIRRO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 
CEP: 59.062-280, NATAL/RN, FICANDO ESTABELECIDO O PROAZO DE (05) CINCO DIAS 
PARA SOLICITAÇÃO DE QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Oliveira Construções Eireli, CNPJ (MF) 10.620.744/0001-62, torna publico que esta reque-
rendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licen-
ça Simplifi cada para o empreendimento multifamiliar composto por 90 unidades habitacionais, 
localizado na Avenida dos Cajueiros no bairro Parque das Arvores, Zona de Expansão Urbana 
de Parnamirim/RN.

Cicero Renato Noe Ferreira
Representante

LICENÇA AMBIENTAL
ONE- OLIVEIRA NETO EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
03.818.893/0001-75, torna público, conforme resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 08/02/2019, através do Processo Administrativo nº 004684/2019-49, a Licença 
Ambiental de Instalação para construção de uma edifi cação comercial, destinada ao escritório 
da empresa ELOS - Associação Brasileira de Benefícios, com área construída total de 78,38 
m2, em um terreno de 900,00 m2, situado a Av. João Ferreira de Melo, esquina com a Av. Odilon 
Gomes de Lima, s/n, lotes 03 e 04, Q-28, Capim Macio, Natal/RN, fi cando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

LICENÇA AMBIENTAL
ROBERTO URIEL GURGEL DE SOUSA (PESSOA JURÍDICA), inscrita no CNPJ: 
31.014.840/0001-37, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 08/02/2019, através do Processo Administrativo Nº SEMURB-036342/ 2019, 
A Legalização, Característica, Habite-se e Licença Simplifi cada para o funcionamento de uma 
Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com área construída 74,70 m² em um terreno de 
240,00 m², situada na RUA JULIO RIBEIRO, 3514, ANEXO A, CANDELARIA, NATAL/ RN, CEP: 
59065-450, fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

LICENÇA AMBIENTAL

A ELITIM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CPF/CNPJ: 
13.926.863/0002-17, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 22/05/2019, através do Processo Administrativo Nº 000000.018437/2019-20, a 
Licença Ambiental de Instalação para Construção de um empreendimento residencial denomi-
nado DUNAS RESIDENCE I, com área construída de 2.439,53 m² em um terreno de 2.000,00 
m², situado na Rua Dom Antônio de Almeida Lustosa, s/n – Lote 8105 – Quadra 448 – Lotea-
mento Reforma, bairro do Planalto, Natal-RN, fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias 
para solicitação de quaisquer esclarecimentos. 

ESPETÁCULO INFANTIL É 
A ATRAÇÃO DO PROJETO 
"BOSQUE ENCENA"

O espetáculo “O Reizinho 
Mandão” é a atração deste 
domingo, 26, a partir das 10h, 
do projeto Bosque Encena, 
patrocinado pela Prefeitura 
do Natal. A apresentação 
gratuita acontece no Parque 
das Dunas. 

A peça conta a história 
de um rei autoritário que re-
prime seu povo utilizando o 
medo como um  instrumento 
poderoso. Baseado num texto 
de Ruth Rocha, o espetáculo 
aborda a liberdade de  ex-
pressão, a consciência crítica, 
o sentido de justiça e a capa-
cidade  de refl exão, tudo isso 
tratado de forma lúdica para 
encantar o público de todas as 
idades.

PROJEO TEATRO MÓVEL 
INICIA APRESENTAÇÕES NA 
PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

O projeto “Teatro Móvel”, 
que busca inspirar crianças 
a trabalhar com tecnologia,  
começa a circular na se-
gunda-feira, 27. A primeira 
atividade acontece na Praça 
Augusto Severo, Ribeira. Os 
espetáculos seguem até o pró-
ximo dia 31.

O grupo de teatro, que 
trabalha com criação de his-
tórias autorais ou com conta-
ção de obras importantes da 
literatura brasileira, foca em 
narrativas protagonizadas ou 
escritas por mulheres e bus-
ca, de forma lúdica, levar pa-
ra o universo infantil temas 
contemporâneos, como igual-
dade de gênero, tecnologia 
e empoderamento.  Em dois 
anos, o Teatro Móvel já levou 
cultura, arte e diversão para 
mais de 11 mil participantes 
de 15 cidades de 4 estados.

Apresentação no Parque das Dunas

Reprodução / Bosque Encena
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GRUPO "NARRATIVAS DO 
SILÊNCIO" APRESENTA NOVO 
ESPETÁCULO NESTA SEXTA

o projeto “Narrativas do 
Silêncio” promove o espetácu-
lo “Enquanto a Chuva Cai”. 
Com acesso gratuito, aberto a 
todos os públicos, a peça será 
apresentada pela companhia 
teatral curitibana “Fluctisso-
nante”, no Auditório do IFRN 
– Campus Central – Natal, a 
partir das 19 horas.

A obra retrata o delica-
do processo de aproximação 
entre um menino e uma me-
nina, numa casa em ruínas, 
em meio a um cenário fi ctício 
de guerra, representado pela 
chuva que não para de cair. 
A menina comunica-se por 
meio da linguagem brasileira 
de sinais (Libras), enquanto o 
menino utiliza a língua por-
tuguesa.

DUO TAUFIC NO
SOM DA MATA

O projeto Som da Mata 
apresenta neste domingo, 
26, o Duo Taufi c, a partir das 
16h30, no Anfi teatro Pau-
-Brasil do Parque das Dunas. 
Formado pelos instrumentis-
tas e irmãos Roberto e Eduar-
do, a dupla traz um sommar-
cado pela versatilidade e 
bagagem musical adquirida 
ao longo dos anos de estrada. 
O custo da entrada para o es-
petáculo custa R$ 1, que é o 
valor de acesso ao Parque das 
Dunas.

Cena de "Enquanto a chuva cai"

Som da Mata será neste domingo

Reprodução

Reprodução

PEDIDO  DE  LICENÇA   REGULARIZAÇÃO  E OPERAÇÃO

PAIVA AUTO &  SERVIÇOS  LTDA, CNPJ: 10.449.378/0001-20,  estabelecida a rua Amaro Pe-
reira Neto, 69,  Bairro CENTRO INDUSTRIAL – BR 304 Zona de Expansão Urbana do município 
de Assu/RN, torna público que está requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LRO-LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
E OPERAÇÃO, da  atividade de troca de óleo de veículo automotores.

ANDRIANA B. LOPES MEDEIROS
CPF: 045.581.744-89

Sócio Gerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TCL LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 07.185.401/0001-02, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação para a Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos 
Não Perigosos, localizada a Rua Hilton Guimarães, nº 70, Sala 02, Bairro Santos Reis, 
Parnamirim/RN.

George Augusto Negócio de Freitas
Sócio Administrador

ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 03.271.641/0001-79, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para um Posto Revendedor de Com-
bustíveis Líquidos Para Automotores, localizado na RODOVIA RN 064, N°504 CENTRO 
CEP: 59.584-000 no município de TOUROS/RN. 

JOSAFA ARAUJO DA COSTA
Sócio - Administrador

1º LEILÃO: 30/05/2019  - 10:40h       -        2º LEILÃO: 31/05/2019  - 10:40h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ON-LINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, faz saber que, na forma 
da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes 
condições. IMÓVEL: Apartamento nº 302 da “Torre Tirol Way Stylo” do “Tirol Way”, situada à Avenida Senador Salgado Filho, 1656, esquina com a Avenida 
Alexandrino de Alencar, no bairro Tirol, zona urbana/leste da capital de Natal/RN (CEP 59022-000) construção do tipo “b”, composto de estar/jantar com varan-
da, hall, banheiro social, dormitório, suíte júnior com dormitório e banheiro e cozinha, com 129,521m² de área real (PC 59,480m² + CC 54,847m² + CD 
15,194m²) abrangendo a fração ideal de 0,002174 do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal (parte) medindo 6.095,50m²/ Carta de Aforamento nº 
17.334 (registrada no livro C.Nova 55 fl s. 135, Processo nº 50.010/03 da SPF/PMN) expedida pela SEMURB da Prefeitura Municipal de Natal em 26.02.2003, 
reunião das Cartas nºs 7.615, 7.616, 10.404, 11.113, 12.080 e 12.732, com direito ao uso de uma vaga de garagem, a ser demarcada na Convenção de Con-
domínio (IPTU nº 3.020.0093.02.0071.0010.8 – Sequencial nº 9.239098-8. Imóvel objeto da Matrícula nº 61.571 do Registro de Imóveis da 2ª CRI de Natal/RN. 
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Lei-
lão: dia 30/05/2019, às 10:40 horas, e 2º Leilão dia 31/05/2019, às 10:40 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – 
CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): THIAGO AMORIM DE MOURA, brasileiro, engenheiro, nascido em 30/
Abr/1980, portador da Carteira de identidade de nº 5911335, expedida pela ITEP/RN e inscrito no CPF sob o nº 031.590.254-03 e ANAIRDA FERNAN-
DES DE SOUZA MOURA, brasileira, fonoaudióloga, nascida em 12/Fev/1978, portadora da Carteira de identidade de nº 8719682 expedida  pela SDS/
PE  e inscrita no CPF sob o nº 025.134.06435, casados entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 05/07/2007, residente(s) e domicilia-
do(s) à Avenida Caneca, nº 720, casa, Bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP: 55.295-720. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O paga-
mento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser 
indicada pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS 
VALORES: 1º leilão:  R$362.187,93 (Trezentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) 2º leilão: 
R$436.942,65 (Quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), calculados na forma do art. 26, 
§1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. CO-
MISSÃO DA LEILOEIRA: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, 
no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção 
“Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, 
caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no 
exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, 
nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso 
necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e 
localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as 
despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, re-
gistros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação 
da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu 
interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrema-
tado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a 
adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela 
venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à 
propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desis-
tência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressa-
mente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, confor-
me edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrema-
tação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% 
- cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, 
destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protes-
to, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel 
por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula 
a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informações: (31)33604030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 20/05/2019.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030
contato@francoleiloes.com.brcontato@francoleiloes.com.brcontato@francoleiloes.com.br

Ligue

 para:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº 104.005/2019

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 024/2019, com 
o Objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de material elétrico e de 
iluminação pública, para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN, de acordo 
com as informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Os envelopes relativos 
à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 11 de Junho de 2019 até as 
14:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio 
Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

 

Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro.
Serra Caiada/RN, Em 23 de Maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

 

PROCESSO Nº 121.012/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

Serra Caiada/RN, Em 23 de Maio de 2019
Abrahão Allan Miranda da Silva - Presidente da CPL.

Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global. A Prefeitura 
Municipal de Serra Caiada/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela portaria nº. 008/2019, de 11 de janeiro de 2019, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores tornam público que realizará Processo Licitatório para contratação de 
empresa especializada em construção civil para a para a execução das obras/serviços de 
adaptação das instalações físicas do prédio do Centro de Referência da Assistência Social – 
CRAS. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até as 
09h00min do dia 11 de Junho de 2019, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, 
sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O edital e seus anexos estão disponíveis 
no endereço acima citado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br Esclarecimentos sobre esta 
Tomada de Preço serão prestados pela CPL, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas, no 
endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3293-0038 e pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com.

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Por meio 
de seu Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do Processo 
Licitatório Nº 0605201901/2019 na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de 
Equipamento/Material Permanente por meio de recurso da Emenda Parlamentar nº 37840018, 
proposta nº 11623.854000/1180-10, para atender as necessidades da Unidade Básica de 
Saúde de Lagoa de Velhos/RN, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 05 de JUNHO de 2019, às 
10h00min. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados na 
Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de Velhos/RN, no 
horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Outras informações, pelo fone (84) 3695-0091 
ou pelo e-mail lagoadevelhoscpl@gmail.com. 

Pregoeiro da PMLV/RN

Lagoa de Velhos/RN, em 23 de maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

EXTRATO DE EDITAL Nº 013/2019

Luiz Eduardo Fernandes

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 05 de junho de 2019, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 010/2019 para registro de preço, objetivando Contratação de empresa especializada na 
locação de veículos destinados a atender as necessidades da Administração Pública 
Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 
04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

Campo Redondo/RN, em 23 de maio de 2019.
José Jailson Pereira
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Berilo Severo de Medeiros, CPF: 852.486.574-15 - Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Prefeito Municipal – Contratante
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI

EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2019, CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o 
Sr. Francisco das Chagas Felix Bertuleza, CPF nº. 392.181.124-49 e a empresa COMERCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.521.182/0001-65 neste ato representada por seu empresário o Sr. Berilo Severo de Medeiros, CPF: 
852.486.574-15, pregão presencial nº 023/2019, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, S-10 E GASOLINA COMUM, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN. O presente 
instrumento tem como objetivo restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, do Contrato nº 
064/2019, visando o reajuste de acordo com a política de reajuste de preços da PETROBRAS S.A. e 
consequentemente aumento da carga tributária, alteração esta que, respectivamente, a empresa 
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.521.182/0001-65 e o Município de AFONSO BEZERRA, pactuaram para a justa remuneração do 
fornecimento de combustível (Gasolina Comum), para o consumo dos veículos da frota desta Prefeitura 
Municipal, durante o exercício orçamentário. Realiza-se, através do presente termo de apostilamento 
relativo ao reajuste de R$ 0,09 (zero reais e nove centavos) da Gasolina Comum no valor unitário/lt de 
combustível de R$ 4,47 (quatro reais e quarenta e sete centavos) atualizado para R$ 4,56 (quatro reais 
e cinquenta e seis centavos), também pactuaram para a justa remuneração do fornecimento de 
combustível (Diesel S10) ao reajuste de R$ 0,086 (zero reais, oito centavos e seis milésimos) do Diesel 
S10 no valor unitário/lt de combustível de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos) atualizado para 
R$ 3,996 (três reais, noventa e nove centavos e seis milésimos), verificados os preços do combustível 
no cenário atual, assim como, justificativas apresentadas pela empresa e conforme seus fatos e 
seguindo o; Fundamento legal: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, Dos Preços do 
Contrato nº 064/2019. E após análise e parecer jurídico acostado nos autos do processo, ficam 
ratificados os preços praticados a partir da assinatura deste termo até o termino do contrato original.

Afonso Bezerras/RN, em 22 de maio de 2019
FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA - CPF: 392.181.124-49

CNPJ sob o nº 28.521.182/0001-65
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Buscando uma melhor 
adaptação ao gramado sin-
tético, que é o utilizado na 
Arena Cajueiro, em Feira 
de Santana-BA, o elenco do 
América realizou nesta se-
mana alguns treinamentos 
técnico-táticos visando o jogo 
do próximo sábado, 25. A ati-
vidade foi realizada na Arena 
A3 Soccer, em Parnamirim, 
que pertence ao zagueiro do 
clube Alison Potiguar. O jogo 
contra o Bahia de Feira está 
agendado para às 16h e, de-
pois de empatarem em Natal 
por 0 a 0, os times voltam a 
medir forças pelo Grupo A6.

O atacante Ricardo Gou-
lart não joga mais pelo Pal-
meiras. Além de estar em 
recuperação de uma cirurgia 
no joelho direito em que teve 
parte de menisco retirada, o 
jogador comunicou que vai 
romper o contrato de em-
préstimo e se reapresentar 
ao Guangzhou Evergrande, 
da China, já que o clube lhe 
ofereceu um aumento salarial 
de 70% e uma renovação de 
contrato. Em vez do vínculo 
durar por só mais uma tem-
porada, agora será estendido 
por mais cinco, com salários 
de R$ 300 milhões no período.

América treina em 
gramado sintético 
para se adaptar

Palmeiras rescinde 
contrato com 
Ricardo Goulart

Série D

De saída

Treino do América na A3 Soccer

Jogador voltará ao Guangzhou

Canindé Pereira / América FC

Alex Silva / Estadão

O elenco do ABC intensifi cou 
os treinamentos ao longo desta 
semana no CT Alberi Ferreira de 
Matos visando o compromisso con-
tra o Santa Cruz-PE, válido pela 5ª 
rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série C. A partida está marcada 
para este sábado, 25, às 19h15, no 
Estádio Arruda, em Recife (PE).

O treinador alvinegro, Sérgio 
Soares, conversou bastante com o 
grupo e promoveu movimentações 
com trabalhos táticos de posicio-
namentos defensivo e ofensivo em 
campo reduzido nos treinos. O téc-
nico orientou bastante os atletas e 
fez testes e observações na forma-
ção principal.

Além disso, o comandante divi-
diu os jogadores por posição para 
treinos específi cos. Os zagueiros 
e volantes trabalharam o posicio-
namento defensivo, desarmes e 
antecipações de um lado do campo, 
enquanto os laterais, meias e ata-
cantes treinaram fi nalização na 

outra metade do gramado.
A novidade da semana foi 

a presença do atacante Moisés, 
anunciado na quarta-feira, 22, que 
se apresentou e já treinou. Os za-
gueiros Adalberto e Vinicius, em 

recuperação de cirurgias no joelho, 
e o atacante Rodrigo Rodrigues, 
com uma lesão muscular na coxa, 
seguem entregues ao Departamen-
to Médico e provavelmente devem 
fi car fora do duelo no Recife.

Atletas trabalharam duro durante a semana para encarar o Santa Cruz no Recife

ABC intensifica treinamentos para 
enfrentar o Santa Cruz em Recife
Novidade da semana foi o atacante Moisés, anunciado na quarta-feira, 22, 
que se apresentou e já treinou; ele jogou o Goiano pela Aparecidense

Série C

Andrei Torres / ABC FC

Ainda falta muito para a estreia 
do Brasil na Copa América, em 14 
de junho, diante da Bolívia. Mesmo 
assim, o técnico Tite já tem o time 
titular defi nido. Ao menos isso foi o 
que garantiu o auxiliar-técnico da 
seleção brasileira, Cleber Xavier, 
que há quase duas décadas é o bra-
ço direito do treinador.

“O time titular a gente já tem 
em mente”, afi rmou o auxiliar na 
tarde desta quinta-feira, durante 
entrevista concedida na Granja 
Comary, em Teresópolis (RJ), onde 
parte da seleção já trabalha desde 

quarta-feira, indicando, também, 
que Tite não fará testes nos amis-
tosos que antecederão a Copa Amé-
rica.

“A ideia nos amistosos que a 
gente fez pós Copa era realmente 
dar oportunidade e observar os 
atletas. Os dois últimos amistosos 
eram para dar uma continuida-
de à equipe, dar um padrão, e a 
gente não pôde fazer isso por uma 
série de lesões”, comentou. “Agora, 
nesse momento, a gente não pode 
trabalhar assim. Agora é o padrão, 
temos que ver a posição", concluiu.

Auxiliar de Tite revela já ter os 
onze titulares para a Copa América

Seleção Brasileira

Cléber Xavier durante coletiva na CBF

Lucas Figueiredo / CBF


