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Liberado trabalho 
aos domingos Fátima zera ICMS para 

aéreas que ampliarem 
número de voos no RN
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Moro comenta 
sobre FHC em 
novos diálogos

Senado derruba 
decreto das armas 
de Bolsonaro

Câmara de Natal 
facilita abertura 
de empresas

Site The Intercept Brasil 
divulgou mais trechos de 
supostas conversas entre 
integrantes da Lava Jato.

Governo perdeu por 
47 votos a 28. Relator 
considerou que presidente 
extrapolou prerrogativas.

Entre as novidades, está a 
simplificação da emissão de 
licenças. Falta a sanção do 
prefeito Álvaro Dias.
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, assinou 
um decreto que estabelece as 
novas regras para a redução 
da cobrança de ICMS sobre 
querosene de aviação (QAv).

Com a medida, o Rio Grande 
do Norte criou novos atrativos 

tributários para as empresas do 
setor de transporte aéreo com o 
objetivo de aumentar a oferta de 
voos para incentivar o turismo.

Segundo o decreto, haverá 
uma escala de concessão de 
incentivos para as empresas 
que operarem mais voos para o 

Estado.
Para obter a isenção do 

pagamento do ICMS, companhia 
aérea terá de manter um voo 
internacional direto semanal e, 
em um ano, a operadora ficará 
obrigada a ter realizado ao menos 
30 voos desse tipo.
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Ministério da Educação, 
Agência de Promoção 
de Exportações, 

Fundação Nacional do Índio, 
Secretaria de Comunicação, 
Secretaria de Esportes, 
Empresa Brasileira de Turismo, 
Correios (em processo de fritura) 
e, fi nalmente, Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico. 

As exonerações nos seis 
primeiros meses do atual 
governo impressionam. São 
19, por enquanto, e não se sabe 
quantas mais virão, já que o 
segundo escalão vem sendo 
dizimado por uma clara “caça 
às bruxas” de viés ideológico. 

O número de demissões 
leva em conta os nomeados 

por Bolsonaro ou aqueles que 
tiveram aval do presidente 
na sua indicação no fi nal do 
governo Temer. 

Não se trata mais de 
competência, mas de confi ança. 

Uma das últimas mudanças 
- a de Joaquim Levy da 
presidência do BNDES - 
deixou claro o processo de 
radicalização interna que se 
apoderou do governo. 

Começou com cobranças 
do ministro Paulo Guedes a 
Levy, seu colega da Escola 
de Chicago, terminando com 
a gota d’água da escolha 
de Marcos Barbosa Pinto, 
tido como um petista, já que 
colaborou no passado com 

Fernando Haddad, para a 
diretoria de fomento do banco. 

Com uma grosseria extrema, 
Bolsonaro usou essa escolha 
de Levy como pretexto para 
induzir, quase forçar, a saída 
dele do comando do BNDES. 

Pior, com o endosso de 
Guedes, de quem se esperava 
uma reação contrária. Afi nal, 
tratava-se de uma escolha 
pessoal do ministro que fi ndou 
ceifada pelo presidente da 
República. 

Só que não. Além de 
“entender” a “angústia” do 
chefe, que já andava “por aqui” 
com o subordinado, o próprio 
Ministro da Economia endossou 
a violência extrema com que 

Joaquim Levy foi defenestrado. 
Em se tratando da perda 

de um valioso quadro técnico 
da economia, ex-diretor 
do Banco Mundial, é de se 
supor que, a esta altura do 
governo, Bolsonaro não esteja 
minimamente interessado 
em outra coisa que não seja 
alinhamento ideológico.

O resto dessa história não é 
novidade.

As mudanças alcançam 
até os "inatingíveis" militares. 
O general da reserva Juarez 
Aparecido de Paula Cunha, 
atual presidente dos Correios, 
segue no cargo, mas não se 
sabe até quando. Ele já teve 
a demissão anunciada pelo 

presidente. O motivo? ter posado 
para uma fotografi a com um 
sindicalista. Segundo o jornal 
O Estado de S. Paulo, Cunha 
disse que só vai “limpar as 
gavetas” quando o governo 
formalizar a demissão. 

“Meninos vestem azul e 
meninas, rosa”, já preconizou a 
ministra Damares, da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos. Esta, mantida no 
cargo, junto a outros, como 
os ministros da Educação e o 
das Relações Exteriores, cujos 
mananciais de problemas 
criados já atravessaram 
fronteiras, mas ainda não 
bateram onde interessa: na 
porta do chefe.

Bolsonaro e os perigos da ideologia

EDITORIAL

do Estado seja concedido a 
todos os servidores públicos que 
ganham até R$ 5 mil. A proposta 
será analisada pela Comissão de 
Administração, Serviços Públicos 
e Trabalho da Assembleia.

MAESTRIA
O deputado estadual Kelps 

Lima (Solidariedade), um dos 
entusiastas da paralisação 
dos militares que ocorreu na 
segunda-feira, deu o braço a 
torcer. Em pronunciamento 
na Assembleia, reconheceu 
a habilidade do governo em 
acabar com o movimento mal ele 

tinha começado. "Os membros 
do governo conduziram com 
maestria as negociações, com 
destaque para o vice-governador 
Antenor Roberto", falou o 
parlamentar.

INVESTIGAÇÃO
O Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União 
(MPTCU) pediu investigação 
sobre os gastos com diárias de 
senadores. O TCU vai analisar 
se houve aumento nos gastos 
após o sigilo de notas fi scais ser 
autorizado pelo presidente da 
Casa, Davi Alcolumbre (DEM).

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

QUE DIFERENÇA
Enquanto o governo potiguar 

sofre para pagar o 13º de 2017 e 
2018, ainda atrasados, o Governo 
da Paraíba comunicou nesta 
terça-feira que depositará hoje a 
primeira parcela da gratifi cação 
natalina de 2019. Com isso, serão 
injetados R$ 180 milhões na 
economia paraibana.

PASSAGENS AÉREAS
O deputado federal João Maia 

participou de encontro com o 
presidente da Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC), José 
Botelho. A conversa foi sobre os 
preços dos voos aéreos que saem 
do Rio Grande do Norte. Ficou 
acertado que Botelho virá ao 
estado para discutir o assunto.

 REAJUSTE PARA A PM
A seccional da Ordem dos 

Advogados no Brasil (OAB) 
no Rio Grande do Norte vai 
participar do grupo de trabalho 
que irá redigir o texto do projeto 
de lei para a recomposição 
salarial da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros. A 
expectativa é de que o texto seja 
fi nalizado até setembro.

AUMENTO
O deputado estadual Nelter 

Queiroz (MDB) sugeriu nesta 
terça-feira que o aumento de 
16,38% proposto pelo Poder 
Executivo para os procuradores 

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
O deputado federal Rafael 

Motta (PSB, foto ao lado) 
comemorou nesta terça-feira, 
18, a aprovação da Projeto de 
Emenca à Constituição (PEC) 
391/2017 em comissão especial 
da Câmara dos Deputados. 
A nova proposta permite o 
aumento em 1% na distribuição 
de recursos da União para o 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). O mecanismo 
altera a partir de recursos 
provenientes da arrecadação do 
imposto de renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI). A alteração era uma 
reinvidicação antiga de prefeitos 
de todo o País.

A vereadora Ana Paula (PSDC) vai apresentar nesta 
quarta-feira, 19, projeto de decreto legislativo para 
suspender o aumento tarifa do transporte público de 

Natal. O requerimento será enviado em regime de urgência, mas 
deverá ser votado apenas na próxima semana. 
Segundo a Câmara Municipal, a sessão desta quarta-
feira, 19, está reservada para a análise da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). De acordo com o regimento interno da 
Casa, se o projeto for acatado pela Mesa Diretora, a análise será 
feita na primeira sessão ordinária subsequente, o que acontece 
na terça-feira, 25.  Segundo a vereadora, o projeto visa sustar os 
efeitos do decreto 11.733, de 19 maio, que reajustou as passagens 
de ônibus da capital. A tarifa passou de R$ 3,65 para R$ 3,90, 
quando o pagamento através do cartão de transporte, ou para 
R$ 4, quando paga em dinheiro.

Tarifa em discussão

Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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CONSTRUIR PONTES
O futuro ministro da 

Secretaria de Governo, general 
Luiz Eduardo Ramos (foto), disse 
que pretende buscar proximidade 
com o Congresso Nacional e 
ressaltou sua trajetória como 
assessor parlamentar do Exército. 
"O que eu aprendi trabalhando 
três anos e meio como assessor 
parlamentar, é que é mais fácil 
ser um construtor de pontes 
do que uma pessoa que evita 
o relacionamento. Nós temos 
que ter a capacidade de buscar 
soluções conjuntas para os 
problemas do Brasil", fi nalizou.
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O vice-presidente do PDT no 
Rio Grande do Norte, Jonny Costa, 
afi rmou que acredita que o partido 
deve se aliar ao prefeito Álvaro 
Dias (MDB), caso ele se decida por 
disputar as eleições de 2020.

De acordo com o Jonny Costa, 
a partir da proximidade de Álva-
ro Dias com o ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves (PDT), a tendência 
é que o PDT apoie o chefe do Exe-
cutivo Municipal numa possível 
candidatura. “A leitura pessoal que 
faço é que o PDT não tem difi cul-
dade em estar junto ao prefeito em 
um projeto futuro, porque somos 
aliados e parceiros de governo. 
Acredito que há, sim, possibilidade 
de convergências, uma vez que o 

prefeito decida ou não se será can-
didato. O PDT não é um partido 
de uma pessoa”, disse Costa. Ele, 
inclusive, é o diretor-presidente da 
Companhia de Limpeza Urbana de 
Natal (Urbana).

Ainda segundo o vice do PDT, o 
partido tem sido bastante contem-
plado no governo de Álvaro Dias, 
mesmo após Carlos Eduardo se 
afastar para disputar o Governo 
do Estado em 2018. “Ao assumir, 
Álvaro manteve um espaço signifi -
cativa é do PDT. É uma gama de 
quadros do PDT que está inserido 
no governo e vamos dando nossa 
contribuição. Acredito que será na-
tural que surjam as especulações”, 
admitiu.

Por fi m, Jonny Costa relem-
brou da amizade entre Carlos Edu-
ardo e Álvaro Dias, mesmo antes 
de formularem a chapa vencedora 
das eleições de 2016, e analisou 
que, até por se tratar de uma conti-
nuidade do governo de Carlos Edu-
ardo, isso credencia Álvaro Dias a 
ser visto com bons olhos pela dire-
ção estadual do PDT.  “Eu parto do 
princípio de que o PDT e o prefeito 
Álvaro Dias são aliados há algum 
tempo. Ele já disputou eleição co-
mo companheiro de chapa de Car-
los Eduardo, portanto, a continui-
dade de Álvaro é uma extensão do 
governo de Carlos Eduardo. Eles 
são amigos pessoais muito antes 
da chapa", disse Costa. Jonny Costa, vice-presidente do PDT: "Há uma possibilidade de convergência"

PDT avalia possibilidade de apoiar Álvaro 
Dias para a disputa das eleições de 2020
Segundo Jonny Costa, atual vice-presidente do diretório estadual do PDT, representantes da legenda seguiram contemplados 
no governo de Álvaro Dias, mesmo após o ex-prefeito Carlos Eduardo se afastar para disputar o Governo do Estado em 2018

Aliança

José Aldenir / Agora RN

O secretário especial de Previ-
dência e Trabalho, Rogério Mari-
nho, assinou nesta terça-feira, 18, 
portaria que concede autorização 
permanente para funcionários de 
78 setores da economia trabalharem 
aos domingos e feriados. Por meio 
da rede social Twitter, Marinho 
comunicou a medida, que abrange, 
entre outros setores, o comércio, a 
indústria, os transportes em geral, a 
educação e a cultura.

De acordo com o secretário, os 
empregados que trabalharem aos 
domingos e feriados terão folgas em 
outros dias da semana. Marinho 
disse que a nova norma preserva os 
direitos trabalhistas e que a autori-
zação permanente facilitará a cria-

ção de empregos.
“Com mais dias de trabalho das 

empresas, mais pessoas serão con-
tratadas. Esses trabalhadores terão 
suas folgas garantidas em outros 
dias da semana. Respeito à Cons-
tituição e à CLT [Consolidação das 
Leis do Trabalho]”, postou o secretá-
rio na rede social.

Rogério Marinho se reuniu nes-
ta terça com o deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), relator da Medida 
Provisória 881, a MP da Liberdade 
Econômica. Os dois também discuti-
ram a revisão das normas regulado-
ras de saúde e de segurança no tra-
balho, que está sendo gradualmente 
feita pelo governo para fl exibilizar 
as atividades produtivas.

Secretário especial de Previdência e Trabalho avalia que medida vai aumentar empregos

Rogério aumenta setores que 
podem trabalhar aos domingos

Portaria

José Aldenir / Agora RN

O ex-prefeito de Goianinha 
Dison Lisboa, também ex-depu-
tado estadual, foi condenado pela 
Justiça por dispensa indevida 
de licitação para contratação de 
transporte escolar no ano de 2003. 
Além dele, também foram con-
denados três ex-membros da Co-
missão Permanente de Licitação 
da Prefeitura de Goianinha: Jean 
Carlos Coutinho de Lima, Márcia 
Maria de Lima e Joselito Michael 
Pegado Cortez.

A denúncia, que partiu do Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
trata do processo licitatório nº 
16/2003, que previa a contratação 
de veículos para transporte esco-
lar. “De fato, o acervo probatório 
colacionado demonstra material-

mente a contratação direta para 
a locação de serviço de transporte, 
assim como a simulação do proce-
dimento licitatório. Ou seja, por 
linhas transversas, não houve cer-
tame licitatório, mas uma mera 
montagem”, concluiu o juiz federal 
Francisco Eduardo Guimarães, 
autor da sentença.

Nas alegações fi nais, o MPF 
destacou que os supostos “vence-
dores” da licitação confi rmaram 
não ter participado de “nenhum 
procedimento licitatório ou mes-
mo de reunião nesse contexto”, 
mas que, ainda assim, fi rmaram 
os contratos de prestação de ser-
viço com a Prefeitura, após serem 
convidados. Muitos nem mesmo 
sabiam o que era uma licitação.

Dison é condenado a 4 anos de 
prisão por dispensa de licitação

Além de Dison Lisboa, também foram condenados três outras pessoas pela Justiça 

João Gilberto / ALRN
Em Goianinha

A Polícia Federal defl a-
grou nesta terça, 18, a Opera-
ção Chabu, para desarticular 
uma suposta organização cri-
minosa que violava sigilo de 
operações policiais em Santa 
Catarina.

Segundo as investigações, 
o grupo contava com uma re-
de de políticos, empresários e 
agentes da Polícia Federal e 
da Polícia Rodoviária Federal. 
Além de vazar informações, 
contrabandeava equipamen-
tos de contra inteligência.

A Polícia prendeu o prefei-
to de Florianópolis, Gean Lou-
reiro, que deixou recentemen-
te o MDB. Um delegado e um 
ex-secretário da Casa Civil 
também são alvos da Chabu.

Prefeito de 
Florianópolis 
é preso em 
operação da PF

Chabu

Gean Loureiro estava no MDB

Eduardo G. de Oliveira / Agência AL
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O deputado federal Walter Al-
ves (MDB-RN) quer que os consu-
midores paguem mais barato pela 
energia elétrica em suas residên-
cias. O parlamentar apresentou 
um Projeto de Lei Complementar 
(PLP 145/2019) para estabelecer 
a não incidência do ICMS sobre 
as tarifas pelo uso dos sistemas 
de distribuição e de transmissão, 
nas operações relativas à energia 
elétrica.

Da forma que é composta hoje, 
a tarifa que chega ao consumidor é 
taxada com o Imposto sobre Opera-
ções relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Ser-
viços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) em três fases: distribuição, 
transmissão e consumo da energia. 
Estados e Distrito Federal taxam 
com o ICMS as operações denomi-
nadas Tarifa do Uso do Sistema de 
Distribuição (TUSD) e a Tarifa de 
Uso do Sistema de Transmissão 
(TUST).

A proposta apresentada por 
Walter Alves corrige esse equívoco. 
O Projeto de Lei  acrescenta reda-
ção à Lei Complementar 87/96, 

conhecida como Lei Kandir, ga-
rantindo a não incidência do ICMS 
nas tarifas pelo uso dos sistemas de 
distribuição e de transmissão.

Segundo o deputado federal 
Walter Alves, as cobranças são 
indevidas. “Entendemos que os 
Estados estão exorbitando da com-
petência que lhes foi atribuída pela 
Constituição Federal para cobrar o 
ICMS sobre operações com energia 

elétrica, ao determinarem também 
a cobrança do imposto sobre as re-
feridas tarifas”, explica o deputado.

“Para corrigir esse problema, 
apresentamos o PLP 145/19 e espe-
ramos que haja aprovação dos de-
mais parlamentares”, conta Walter 
Alves. 

O projeto aguarda despacho do 
presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 

Walter Alves (MDB) quer que os consumidores paguem mais barato pela energia

Walter Alves propõe redução de
ICMS em contas de energia elétrica

Economia
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O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN

O Brasil registrou recuo de 
1,1% na produtividade por hora 
trabalhada do primeiro trimestre 
deste ano, ao se comparar com o 
mesmo período de 2018, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

Na avaliação de José Vieira, 
atual presidente da Federação da 
Agricultura, Pecuária e Pesca do 
Rio Grande do Norte (Faern), es-
te retrocesso se deve ao atraso na 
aprovação de reformas, como a atu-
al mudança do sistema previdenci-
ário. Ele enfatiza a necessidade 
urgente de alterações no sistema 
tributário brasileiro.

“A (reforma) da Previdência é 
mais política, mas a tributária é 
mais urgente para o crescimento 
(da economia)”, relatou.

O presidente da Faern aponta 
que, nos últimos tempos, o setor 
do agronegócio é quem sustenta a 
produção econômica. “O que vem 
segurando as pontas é o agrone-
gócio. Mas, vale frisar, estamos 

vindo de uma recessão e nin-
guém quer investir aqui”, disse.
Ainda de acordo com a pesquisa 
sobre produtividade, no trimestre 
anterior, a produtividade teve um 
acréscimo de 0,1%. Considerando-
-se os grandes setores da economia, 

apenas o setor da agropecuária 
teve alta na produtividade do tra-
balho na comparação do primeiro 
trimestre do ano com o mesmo pe-
ríodo de 2018 (0,4%). Na indústria 
e nos serviços, houve recuo de 1,2% 
no período.

Presidente da Faern, José Vieira: "Quem vem segurando as pontas é o agronegócio"

Reforma tributária é mais urgente 
que a da Previdêndia, diz José Vieira
Presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do RN avalia que 
demais setores produtivos aguardam mudanças no atual sistema tributário

Retomada da economia

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual 
Francisco do PT destacou 
nesta terça-feira, 18, a cria-
ção de câmaras setoriais que 
provem o desenvolvimento 
do Rio Grande do Norte. O 
parlamentar sugere que o 
Governo do Estado acelere 
a a implantação da câmara 
setorial de mineração. “O Es-
tado possui cerca de 50 mine-
rais explorados. É de extrema 
importância tanto de forma 
empresarial como de forma 
artesanal”, disse ele.

O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, au-
torizou o repasse de R$ 34,1 
milhões para o pagamento 
de 351 obras de infraestru-
tura turística realizadas em 
324 municípios brasileiros. A 
liberação dos recursos, já dis-
ponibilizados à Caixa Econô-
mica Federal benefi cia os 26 
estados do país. Os projetos 
envolvidos incluem a constru-
ção de centros de convenções, 
pavimentação asfáltica, dre-
nagem, entre outros. 

Francisco do PT 
defende criação 
de câmaras 
setoriais no RN

Ministério do 
Turismo repassa 
R$ 34 mi para 324 
municípios do País

Economia

Infraestrutura

Deputado Francisco do PT

Ministro Marcelo Álvaro Antônio

Eduardo Maia / ALRN

Valter Campanato / Agência Brasil
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A Associação Nacional 
dos Procuradores da Repú-
blica (ANPR) divulgou o re-
sultado da votação interna 
para compor a lista tríplice 
para a Procuradoria Geral da 
República. O mais votado pe-
los seus pares foi Mário Luiz 
Bonsaglia (478 votos), que po-
derá substituir Raquel Dodge 
caso seja nomeado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou a medida que 
visa combater fraudes em be-
nefícios previdenciários.

Segundo o governo, os 
alvos são 5,5 milhões de be-
nefícios, e a previsão é econo-
mizar até R$ 9,8 bilhões.

Os primeiros afetados se-
rão quem recebe algum dos 
benefícios por incapacidade 
(doença ou invalidez).

Mário Bonsaglia 
é o primeiro
na lista tríplice
para chefiar PGR

Governo fará 
pente-fino no 
INSS e mira 
incapacitados

EscolhaPrevidência

Bonsaglia recebeu 478 votosBolsonaro durante ato nesta terça

Antônio Cruz / Agência Brasil

Valter Campanato / Agência Brasil

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, assinou 
nesta terça-feira, 18, o decreto que 
estabelece as novas regras para a 
redução da cobrança de impostos 
no querosene de aviação (QAv).

Com a medida, o Rio Grande 
do Norte criou novos atrativos tri-
butários para as empresas do setor 
de transporte aéreo com o objetivo 
de aumentar a oferta de voos para 
incentivar o turismo.

As companhias aéreas terão 
cinco alíquotas para o Imposto so-
bre operações relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) sobre o 
querosene de aviação. A alíquota 
parte  dos atuais 12% e pode che-
gar a até 0%.

A concessão do benefício está 
vinculada ao cumprimento de me-
tas para as companhias. "Esse no-
vo regime de incentivo às empresas 
aéreas é muito importante para o 

turismo, que é a principal atividade 
econômica do nosso Estado. É uma 
ação que benefi cia acima de tudo o 
povo potiguar, com a possibilidade 
de geração de mais emprego e ren-
da", afi rmou a governadora.

Pelas regras do novo regime 

especial de tributação, para ter 
direito a atual alíquota de 12%, 
será preciso que a aérea aumente 
ao menos um voo nacional ou re-
gional para cidades do Rio Grande 
do Norte. 

A alíquota de 9% é destina-

da às empresas que realizam no 
mínimo um voo internacional 
regular e direto semanal ou que 
incrementem pelo menos 15% o 
número total de voos.

As faixas mais competitivas 
são as que reduzem a alíquota de 
ICMS nas saídas internas do QAv 
para 5%, 3% e 0%. Na primeira, a 
condição é que haja um aumento 
de voos da ordem de 30%. Já a de 
3% só é concedida às companhias 
que ampliarem em pelo menos 
50% o número total de voos. 

Para obter a isenção do paga-
mento do ICMS, as exigências são 
maiores. A companhia aérea terá 
de manter um voo internacional 
direto semanal e, ao longo de um 
ano, a operadora fi cará obrigada 
a ter realizado no mínimo 30 voos 
desse tipo, além de aumentar em 
50% os voos nacionais. Em todos 
os casos, a quantidade de assentos 
deve ser equivalente ao número de 
voos e não contam como incremen-
to os voos fretados.

Governadora Fátima Bezerra assinou nesta terça-feira decreto com incentivos fi scais

Fátima decide zerar imposto para 
empresa que trouxer mais voos ao RN
Para obter a isenção do pagamento do ICMS, companhia aérea terá de manter um voo internacional 
direto semanal e, em um ano, a operadora ficará obrigada a ter realizado ao menos 30 voos desse tipo

Novo regime tributário

Demis Roussos / Governo do RN

O site The Intercept Brasil pu-
blicou nesta terça-feira, 18, novos 
diálogos atribuídos ao ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sér-
gio Moro, e ao procurador da Re-
pública Deltan Dallagnol, coorde-
nador da força-tarefa da Operação 
Lava Jato no Paraná.

Em um trecho das mensagens, 
o tema central é o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), do PSDB. Segundo o site, o 
então juiz da Lava Jato e Dallagnol 
comentaram sobre suposto caixa 2 
de FHC e parecem ter convicção de 
que o caso já estaria prescrito.

Na conversa com Deltan, su-
postamente ocorrida em 13 de abril 
de 2017, Moro teria anotado: “Acho 
questionável pois melindra alguém 
cujo apoio é importante”.

Deltan então cita o porquê do 
envio da ação para São Paulo: "Tal-
vez para [o MPF] passar recado de 
imparcialidade".

Segundo a publicação do Inter-
cept, Moro teria consultado Deltan 
sobre se "tem alguma coisa mesmo 
séria do FHC". “O que vi na TV pa-
receu muito fraco? Caixa 2 de 96?”, 

teria escrito o então juiz.
Deltan Dallagnol teria res-

pondido com a informação de que 
o caso "foi enviado pra SP sem se 
analisar prescrição".

As mensagens datam de 13 de 
abril de 2017, um dia após o Jornal 
Nacional, da TV Globo, reportar 
as citações a Fernando Henrique 
nas delações de executivos da Ode-
brecht. Emílio Odebrecht, ex-pre-

sidente da empresa, relatou o pa-
gamento de vantagens indevidas 
às campanhas de FHC em 1993 e 
1997.

Em nota, o ministro Sérgio 
Moro afi rmou que "não reconhece 
a autenticidade de supostas men-
sagens obtidas por meios crimino-
sos". Dallagnol e FHC não haviam 
se manifestado até o fechamento 
desta edição.

Então juiz, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, teria repreendido Dallagnol

Moro teria reclamado de investigação 
contra FHC: "Pareceu muito fraco"

Novos diálogos

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
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O presidente Jair Bolsonaro devolveu ao Congres-
so o ônus político de manter a gratuidade de ao 
menos uma mala de 23kg por passageiro, nas 

viagens aéreas. Ele vetou a franquia aconselhado pe-

la equipe econômica, que é muito sensível aos apelos 
do lobby das empresas aéreas. Com isso, o presidente 
ofereceu a Rodrigo Maia et caterva a oportunidade de 
provar que não servem aos interesses das empresas.

Veto derrubado mostraria que aéreas não mandam

Bolsonaro lembra caso que a mídia "esqueceu" 

CONTRA AÉREAS NÃO ROLA
Maia sentou-se em dezembro 

de 2016 no projeto do Senado 
anulando a cobrança de bagagem 
imposto pela Anac. Até matá-lo 
por “asfi xia”.

MENTIRAS NO AR
Empresas aéreas e agência 

reguladora Anac juraram que 
a cobrança de malas, iniciada 
há 2 anos, reduziria o valor da 
passagem. Mentiram.

ATÉ O PRESIDENTE
Aéreas e Anac inventaram 

– e Bolsonaro acreditou – que 
viajante sem bagagem paga caro 

porque o outro passageiro leva 
mala sem pagar.

NÃO ESTÃO NEM AÍ
Políticos desdenham do valor 

extorsivo de passagens aéreas no 
Brasil  porque jamais pagam por 
elas. É um problema que não os 
afeta. 

POSE PELA CULATRA
Pedir proteção da Polícia 

Federal é jogada para posar 
de “ameaçados”. Mas David 
Miranda (PSol-RJ) e o marido 
Glenn Greenwald apenas 
reconhecem a seriedade do 
ministro Sérgio Moro, o chefe 
da PF.

ALÔ, TEM GOVERNO AÍ?
Até parece que Ronaldo 

Caiado (DEM) não foi 
empossado governador de 
Goiás: enquanto a OAB banca 
pequenas obras para impedir 
fuga em massa do presídio de 
Cristalina, que seu governo 
abandonou, ele pede cabeças 
em Brasília em busca de 
cargos. Agora, na Sudeco. 

BRÊTAS NA CPLP
O plenário do Senado 

aprovou ontem o diplomata 
Pedro Fernando Brêtas 
Bastos por 56x2 votos como 

PODER SEM PUDOR

"ZOIÃO" MISTERIOSO
Candidato a prefeito paulistano em 1992, 

Eduardo Suplicy fazia comício no distante bairro 
Cidade Kemel e foi desafi ado por “Chicão”, 
líder comunitário: “O sr. se diz candidato dos 
trabalhadores, mas não sabe o que é “zoião”!... 
Suplicy arriscou: “...olhos grandes?” Chicão 
estraçalhou: “Zoião são dois ovos estalados que o 
trabalhador come todo dia. O sr. não sabe porque 
nunca comeu em marmita...”

Jair Bolsonaro lançou luz, nesta terça (18), 
sobre um caso que desapareceu rapidamente do 
noticiário: o garotinho de 9 anos, Rhuan, que teve 
o órgão genital decepado, foi torturado durante 
meses, assassinado e esquartejado pela própria 

mãe e sua companheira, na cidade de Samambaia 
(DF), a poucos quilômetros do Palácio do Planalto. 
A polícia acredita que Rhuan foi morto e cortado 
em pedaços por ser menino. Bolsonaro defendeu 
prisão perpétua para casos assim.

RHUAN EM SEGUNDO PLANO
No dia em que as duas mulheres foram presas 

por matar e esquartejar o menino, as manchetes 
se voltavam contra um caso de homofobia.

INTOLERÂNCIA INACEITÁVEL
No Brasil e no mundo, todo destaque 

foi dedicado a duas mulheres vítimas de 

intolerância, agredidas em Londres por serem 
gays.

 
HETEROFOBIA MATA

Sobre à intolerância em Londres, um site 
brasileiro cravou: “homofobia mata”. O caso 
Rhuan mostrou que heterofobia também. Até 
esquarteja.

Eu conversava com os 
promotores? Claro que sim”

Denise Frossard, 

juíza que finalmente prendeu bi-
cheiros do Rio, sobre as acusações 
“risíveis” contra Sérgio Moro

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Reprodução

representante permanente 
do Brasil na Comunidade de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
em Lisboa.

SAPATO ALTO NA TRIBUNA
A petista acanhada Kátia 

Abreu (PDT-TO) exigiu mais 

dois minutos para falar, na 
tribuna do Senado, alegando 
haver fi cado “em pé, de salto.” 
Na dúvida, concederam. Vai 
que ela resolve usar o sapato 
como arma de argumentação 
contra o decreto de 
Bolsonaro...

VIAGEM XING LING
A oposição vem chamando 

de “visita xing ling” uma 
curiosa viagem do governador 
de Alagoas, Renan Filho, 
ofi cialmente dedicada a 
uma pauta rigorosamente 
municipal, que não faz parte 
de suas atribuições.

NÚMEROS ENGANAM
Desavisado na comissão da 

reforma da Previdência pode 
achar que preocupa o governo 
haver mais inscritos entre 
parlamentares de oposição. Ao 
contrário, isso revela quantos 
votos tem a oposição.

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) anunciou que vai 
devolver para os cofres públicos a 
antecipação do 13º salário de 2019 
que foi creditada para os parla-
mentares, pela Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte, 
nesta terça-feira, 18.

O pagamento foi feito com re-
cursos da Assembleia, que é man-
tida com duodécimos repassados 
pelo Poder Executivo. Em março, 
uma lei aprovada pela Casa garan-
tiu o pagamento de 13º aos parla-
mentares, assim como acontece 
com os servidores públicos.

"Considero esse pagamento 
imprudente, diante da grave crise 
econômica pela qual passa o nos-
so Estado. Não receberei nenhum 
centavo até que a situação dos 
salários atrasados dos servidores 
estaduais esteja totalmente regu-

larizada", afi rmou Sandro.
A Assembleia paga o benefício 

aos parlamentares fundamentada 
em uma decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que conside-
rou a prática constitucional.

Deputado estadual Sandro Pimentel

Sandro Pimentel vai devolver 
antecipação de 13º salário

Gesto

Eduardo Maia / ALRN

Deputado estadual se solidarizou com servidores, 
que estão com folhas salariais de 2018 pendentes

Com 47 votos favoráveis e 28 
contrários, o plenário do Sena-
do aprovou nesta terça-feira um 
projeto de decreto legislativo que 
susta o decreto do presidente Jair 
Bolsonaro que fl exibilizou regras 
para a posse e o porte de armas. 
A matéria vai agora à Câmara dos 
Deputados.

O decreto presidencial altera 
o Estatuto do Desarmamento. 
Assinado em maio, o texto con-
cede porte a 20 categorias profi s-
sionais e aumentou de 50 para 5 
mil o número de munições que o 
proprietário de arma de fogo pode 
comprar anualmente. Medidas que 

facilitam o acesso a armas e muni-
ção faziam parte das promessas de 
campanha de Bolsonaro.

O projeto de decreto legislativo 
é de autoria do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e recebeu re-
latório favorável do senador Vene-
ziano Vital do Rêgo (PSB-PB).

"O decreto, ao não observar o 
princípio da razoabilidade, alte-
rou profundamente o signifi cado 
do Estatuto do Desarmamento. O 
escopo da lei foi desarmar a popu-
lação. O decreto extrapolou o po-
der regulamentar ao estabelecer a 
aquisição ilimitada de armas por 
uma pessoa", afi rmou o relator.

Senado derruba decreto que 
ampliou posse e porte de armas

Legislativo

Decreto de Jair Bolsonaro caiu por 47 votos a 28; matéria agora vai à Câmara Federal

Moreira Mariz / Agência Senado
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Internacionais

O parlamento da Rússia aprovou nesta terça-feira, 18, a lei para 
suspender Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), 
assinado com os Estados Unidos em 1987, durante a Guerra Fria. O 
presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país abandonaria 
o tratado de controle de armas nucleares em resposta a decisão do 
presidente americano, Donald Trump, de deixar o acordo.

Terremotos no sudoeste da China 
deixam ao menos 12 mortos 

Ao menos 12 pessoas 
morreram e outras 135 fi caram 
feridas após dois terremotos 
atingirem a província de Sichuan, 
no sudoeste da China. O primeiro 
tremor, de magnitude 6,0, 
aconteceu na noite da segunda-
feira, 17, às 22h55 (11h55 em 
Brasília), na cidade de Yibin.

Homem é condenado
por compartilhar vídeo

Philip Neville Arps, 
de 44 anos, foi condenado 
nesta terça-feira a 21 
meses de prisão por 
compartilhar o vídeo do 
atentado a mesquitas 
na Nova Zelândia, que 
ocorreu no dia 15 de 
março. No total,  51 
pessoas foram mortas e 
mais de 40 fi caram feridas  
após o ataque. Segundo 
Tribunal do Distrito de 
Christchurch, Arps enviou 
para cerca de 30 pessoas 
alguns trechos do vídeo.

Robyn Beck

AFP

Rússia aprova 
lei para 
suspender 
tratado 
sobre armas 
nucleares

Mikhail Klimentyev

EUA abrigam mais imigrantes 
do que qualquer outro país

Os Estados Unidos são o país 
que mais abriga imigrantes no 
mundo inteiro, com 44,4 milhões 
de pessoas de quase todas as 
outras nacionalidades, segundo 
um relatório do Pew Research 
Center. O número corresponde a 
2017 e representa quase 25% de 
todos os migrantes no mundo.

Entrou em vigor nesta terça-
-feira, 18, a lei 10.507, que autori-
za o Governo do Estado a perdoar 
dívidas de Imposto de Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) e 
licenciamento de proprietários de 
motocicletas.

Segundo o Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran), terão 
direito ao benefício os proprietários 
que possuam motocicleta ou mo-
toneta de até 150 cilindradas. O 
proprietário deverá realizar o paga-
mento dos débitos de 2019 (IPVA, 
DPVAT e Licenciamento), todas as 
multas de trânsito que o veículo te-

nha registrado, bem como o seguro 
DPVAT de 2018, para ter o perdão.

A remissão da dívida de anos 
anteriores acontecerá automatica-
mente, segundo o Detran, dentro 
de um prazo de dez dias. O bene-
fício vale apenas para um veículo 
por proprietário.

Para consultar a situação do 
veículo, basta acessar o site do De-
tran, clicar em “consulta de veícu-
los e boletos”, preencher com placa 
e Renavam que aparecerá uma 
tela com todos os débitos listados.

O cidadão poderá pagar no 
banco de sua preferência, Lotérica, 

Pag fácil, pelo aplicativo do celular 
e também nas unidades do Detran 
onde realiza o pagamento parcela-
do de débitos.

O documento do veículo (CRLV) 
poderá ser solicitado em uma uni-
dade de atendimento do Detran ou 
aguardar o recebimento no endereço 
cadastrado, mediante o pagamento 
da taxa dos correios (R$ 7,00). 

Com a aprovação do projeto, o 
Governo do Rio Grande do Norte 
almeja arrecadar cerca de R$ 14 
milhões com pagamentos do IPVA 
de 2019. Atualmente, 50 mil moto-
cicletas estão inadimplentes.

Com a lei em vigor, o Governo do Estado almeja arrecadar cerca de R$ 14 milhões com pagamentos em dívidas  

Lei que perdoa dívidas de IPVA de 
motociclistas começa a valer no RN
Para obter o benefício, o proprietário de motocicleta terá de pagar todos 
os débitos de 2019, como IPVA, DPVAT, licenciamento e multas de trânsito

Oficial

José Aldenir / Agora RN

As regiões Sul e Leste da 
capital potiguar recebem os 
serviços da Operação Tapa 
Buracos, da Prefeitura do Na-
tal, por meio da Secretaria de 
Obras Públicas e Infraestru-
tura (Semov). O destaque é 
também para a manutenção 
da rede de drenagem.

De acordo com o secretá-
rio Tomaz Neto, titular da 
Semov, as equipes do setor 
de Conservação estão com 
o serviço nas ruas Brandão, 
em Lagoa Nova, e vereador 
Caubi Barroca, no bairro das 
Rocas. “Da mesma forma que 
fi zemos na última semana, 
estamos dando prioridade 
aos serviços de manutenção 
da rede de drenagem. Com 
isso, evitamos o alagamento 
em ruas e travessas que an-
teriormente sofriam na tem-
porada de chuvas”, explicou o 
secretário de Obras Públicas.

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) 
determinou que o Mercado 
Modelo do bairro das Rocas, 
situado na zona Leste de 
Natal, deverá passar por re-
paro no telhado. O problema 
foi identifi cado após as fortes 
chuvas do início do mês de 
maio.

Após a realização de lau-
do técnico, a Semsur identi-
fi cou falhas na estrutura do 
mercado que podem existir 
desde a sua construção. Dian-
te disso, o telhado precisará 
ser substituído para evitar o 
acesso de água da chuva na 
área interna.

De acordo com a secreta-
ria, ainda não há datas para 
início da obra. Os próximos 
serviços serão executados 
após conclusão de licitação 
para realização da obra, 
apontou a Semsur.

Semov faz 
manutenção 
da rede de 
drenagem

Mercado das 
Rocas passará 
novamente
por reforma

 ObrasReparo no telhado

Secretário de Obras, Tomaz NetoNova obra será feita no telhado

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN
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A Câmara Municipal de Natal 
aprovou, em sessão extraordinária 
nesta terça-feira, 18, o projeto de lei 
complementar de autoria do Poder 
Executivo que institui tratamento 
diferenciado e favorecido às micro-
empresas e empresas de pequeno 
porte, aos microempreendedores 
individuais e empreendimentos 
econômico solidário. Para aprimo-
rar o texto original, os vereadores 
encartaram emendas na intenção 
de desburocratizar, agilizar e faci-
litar a formalização dos pequenos 
negócios na capital potiguar.

Foram aprovadas emendas do 
vereador Kleber Fernandes (PDT), 
líder do governo na Casa, que rede-
fi nem os graus de risco dos empre-
endimentos em baixo, médio e alto 
e diferenciam os processos de licen-
ciamento acordo com esses graus. 
Além disso, fi cou instituída a utili-
zação de meio eletrônico e também 
fi cou permitida a emissão de licen-
ça unifi cada para contemplar todas 

as licenças sanitárias, ambiental e 
urbanística, no caso das empresas 
de baixo e médio risco.

"Não podemos tratar todas de 
forma igualitária, sem considerar o 
ramo e o grau de risco de saúde e 

segurança. Diferenciamos a classi-
fi cação, especifi cando as diferenças 
e características que vão enqua-
drá-las de acordo com o risco, para 
que possa ser facilitada de acordo 
com a atividade e tamanho. Isso 

vai permitir cobrar documentação 
e rito diferenciado para cada situa-
ção", disse Kleber.

Kleber apresentou 14 das 34 
emendas apreciadas na votação, 
entre elas a que revoga leis an-
teriores que tratam do mesmo 
mérito e a que amplia a área do 
empreendimento em que se exige 
determinada quantidade de vagas 
em estacionamentos.

Outro ponto do projeto apro-
vado na Câmara é que duas ou 
mais microempresas com a mesma 
atividade poderão se instalar num 
mesmo endereço. "Dessa forma, 
empresas pequenas podem se for-
talecer,  podendo dividir o mesmo 
espaço. É uma forma coletiva de re-
duzir gastos e sobreviver em meio 
ao mercado", explicou a vereadora 
Divaneide Basílio (PT), autora des-
ta e da proposta que prioriza micro 
e pequenas empresas e empreendi-
mentos econômicos solidários em 
processos licitatórios.

Plenário se reuniu em sessão extraordinária nesta terça-feira para discutir o projeto

Câmara aprova lei que vai simplificar 
abertura de microempresas em Natal
Vereadores aprovaram simplificação de licenças para negócios classificados como de baixo e médio 
risco. Além disso, dois ou mais negócios com a mesma atividade poderão se instalar no mesmo local

Empreendedorismo

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

A Justiça de São Paulo aceitou 
o pedido de recuperação judicial do 
Grupo Odebrecht. A holding con-
troladora e mais 19 empresas do 
grupo deverão apresentar um pla-
no de recuperação em até 60 dias.

Serão renegociadas dívidas em 
um total de R$ 51 bilhões, excluin-
do dívidas entre as próprias em-
presas do grupo e que não podem 
ser negociadas dessa forma, como 
créditos trabalhistas. O total de dí-

vidas chega a R$ 83,6 bilhões.
O juiz João de Oliveira Rodri-

gues Filho suspendeu todas as exe-
cuções judiciais contra as empresas 
como forma de proteger as opera-
ções das companhias.

Projeto é de autoria de Nina Souza (PDT)

Empreiteira deve R$ 83,6 bilhões

Justiça de SP aceita pedido de 
recuperação judicial da Odebrecht

Crise

Já está em vigor, em Natal, 
uma lei complementar que regula-
menta o uso de piscinas. A norma, 
que será exigida daqui a seis me-
ses, cria regras de segurança como 
a  obrigatoriedade de instalação de 
proteção para evitar acidentes. As 
normas foram publicadas no Diá-
rio Ofi cial do Município da última 
segunda-feira, 17. O texto aprova-
do na Câmara é de autoria da ve-
readora Nina Souza (PDT).

De acordo com a lei, todas 
as piscinas em funcionamento e 
também as que forem construídas 
posteriormente na capital potiguar 
terão que seguir as normas de se-
gurança estabelecidas, como a 
utilização de capas de proteção ou 
de barreiras, como grades, cercas 
e similares, com altura mínima de 
1,20 m, que assegurem isolamento 
do tanque. 

As bordas das piscinas e as 

áreas de circulação em seu en-
torno também deverão ser pro-
jetadas com o uso de material ou 
revestimento que lhes aumentem 
signifi cativamente a aderência, 
diminuindo riscos de quedas dos 
usuários.

A lei complementar municipal 
exige, ainda, a colocação de placa 
ou sinalização da profundidade re-
gular da água nas bordas ou nas 
paredes da piscina.

Entram em vigor novas regras para 
aumentar segurança em piscinas

Regulamentação
José Aldenir / Agora RN

Rovena Rosa / Agência Brasil

A Mega-Sena, que está 
acumulada pela 7ª vez conse-
cutiva, sorteia nesta quarta-
-feira, 19, o prêmio de R$ 125 
milhões.

As seis dezenas do con-
curso 2.161 serão sorteadas, 
a partir das 20h, no Espaço 
Loterias da Caixa, no Termi-
nal Rodoviário do Tietê, na ci-
dade de São Paulo, e é aberto 
ao público.

As apostas podem ser 
feitas até as 19h (horário de 
Brasília) do dia do sorteio, em 
qualquer casa lotérica cre-
denciada pela Caixa.

Mega-Sena 
sorteia nesta 
quarta prêmio de
R$ 125 milhões

Loterias

Aposta simples custa R$ 3,50

José Aldenir / Agora RN

Após o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidir enqua-
drar a homofobia e a transfo-
bia como racismo, senadores 
se movimentam para tentar 
anular o julgamento. 

“O que se coloca não é um 
posicionamento em relação ao 
mérito da decisão, mas, sim, o 
de resguardar o papel consti-
tucional do Parlamento como 
o principal foro da democra-
cia", argumenta o senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
qie protocolou um projeto de 
decreto legislativo para sus-
tar os efeitos da decisão.

Decisão do STF 
que criminalizou 
homofobia pode 
ser anulada

No Senado

Senador Marcos Rogério (DEM-RO)

Antônio Cruz / Agência Brasil
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O Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, teve uma queda de 0,9% 
no trimestre encerrado em 
abril, na comparação com o 
trimestre fechado em janeiro.

Os dados do Monitor do 
PIB da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), mostram 
ainda que a economia fi cou 
estável na comparação com o 
trimestre encerrado em abril 
de 2018. Considerando-se 
apenas o mês de abril, o PIB 
caiu 0,1% na comparação com 
março deste ano e 0,3% na 
comparação com abril do ano 
passado. No acumulado de 12 
meses, o PIB cresceu 0,6%.

PIB recua 0,9% 
no trimestre 
encerrado em 
abril, mostra FGV

Em queda

Índice caiu 0,1% apenas em maio

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

O governo anunciou nesta 
terça-feira, 18, a liberação de R$ 
225,59 bilhões em créditos para 
fi nanciamento de pequenos, mé-
dios e grandes agricultores pelo 
Plano Safra 2019/2020. Do total, 
R$ 31,22 bilhões são para o Pro-
grama Nacional da Agricultura 
Familiar (Pronaf). O crédito es-
tará disponível a partir de 1° de 
julho.

Do valor do total do plano, R$ 
222,74 bilhões vão para o crédito 
rural, R$ 1 bilhão para subvenção 
ao seguro rural e R$ 1,85 bilhão 
para apoio à comercialização.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, comemorou os 
valores anunciados. “Investir na 
agropecuária é uma aposta na in-
teriorização do desenvolvimento, 
na geração de emprego e renda, 
na segurança alimentar, no supe-
ravit da nossa balança comercial, 
na nossa prosperidade como na-
ção”, disse.

Dos recursos destinados ao 
crédito rural, R$ 169,33 bilhões 
vão para o custeio, comerciali-
zação e industrialização. Para 
investimento, são R$ R$ 53,41 
bilhões.

Na parte de custeio, comer-
cialização e industrialização, os 
juros para o Pronaf, que reúne os 
pequenos agricultores, são de 3% 
a 4,6% ao ano. Para o Pronamp, 
que reúne os médios agricultores, 

os juros serão de 6% ao ano e pa-
ra os demais produtores, de 8% ao 
ano.

Nos programas de investi-
mento os juros vão de 3% a 10,5% 
ao ano.

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina (foco): "Geração de renda e de emprego" 

Plano Safra terá R$ 225,59 bilhões 
em créditos para agricultores
Dos recursos destinados ao crédito, R$ 169,33 bilhões serão para custeio, 
comercialização e industrialização; investimento terá R$ R$ 53,41 bilhões

Assistência rural

Antônio Cruz / Agência Brasil

O Facebook divulgou os 
detalhes de sua iniciativa 
para criação e gestão de uma 
criptomoeda própria, que 
ganhou o nome de libra. O 
projeto é capitaneado pela 
plataforma, mas também ga-
nhou a participação de outras 
companhias.

A libra estará disponível a 
quem tiver um smartphone e 
conectividade com a internet, 
em todo o mundo. As opera-
ções poderão ser realizadas, 
segundo o Facebook, entre 
consumidores e empresas em 
diferentes lugares do mundo.

Facebook lança 
criptomoeda em 
parceria com 
outras empresas

Tecnologia

Rede social lançou novidade ontem

Facebook / Reprodução
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O rapaz aí da foto segurando a 
cabeça de Robert Kennedy é 
Juan Romero, auxiliar de gar-

çom, logo depois do senador ser atin-
gido com um tiro na cozinha do Hotel 
Ambassador, na madrugada de 5 de 
junho de 1968. Anos depois o garçom 
explicou seu gesto eternizado na foto 
de Bill Eppridge: "Eu tentei impedir que 
a cabeça do senador batesse no chão".

Romero havia apertado a mão de 
Kennedy segundos antes de ser bale-
ado, e durante anos se sentiu culpado 
por não ter feito alguma coisa para 
impedir a tragédia. 

O garçom deixou o emprego no 
Ambassador três meses após o assas-
sinato, se estabeleceu em um bairro de 
trabalhadores em San Jose, Califórnia, 
em meados da década de 1970, casou 
e teve cinco fi lhos (três mulheres e dois 
fi lhos). 

Juan Romero morreu em outubro 
de 2018 em Modesto, Califórnia.Tinha 
68 anos.

O assassino de Kennedy, o pales-
tino Sirhan Sirhan, atualmente com 74 
anos, está cumprindo prisão perpétua 
em um presídio da Califórnia.

Bill Eppridge sempre teve o faro 
dos grandes fotógrafos. Quando os 
Beatles pisaram pela primeira vez nos 
Estados Unidos, no dia 9 de fevereiro 
de1964, para a turnê que se torna-
ria épica, Eppridge estava a postos 
no aeroporto de Nova York, recém 
rebatizado de John F. Kennedy em 
memória do presidente assassinado 
11 semanas antes. Registrou as quatro 
cabeleiras emergindo do avião da Pa-
nam, os quatro pares de botas pretas, 
as quatro limusines rumando para o 
hotel Plaza, cada uma com um Beatle 
dentro.

O garçom que acolheu Kennedy à beira da morte

MÉDICO DENUNCIA
PERSEGUIÇÃO DO MP

O médico Enildo Alves, ex-se-
cretário de Saúde de Natal, recla-
ma, em Carta Aberta publicada 
neste "Agora RN", da perseguição 
que vem sofrendo do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte, 
em particular, do promotor Gio-
vanni Rosado. 

Nela, o médico informa que a 
ação movida pelo promotor se ba-
seia num termo de ajustamento 
de conduta (TAC) não cumprido 
em que ele assumia realizar con-
curso público. 

"Essa não é atribuição legal do 
secretário de Saúde. Mas na épo-
ca em que eu assinei a TAC não 
sabia, mas não o senhor Giovanni 
Rosado, conhecedor das leis", se 
defende Alves. 

Talvez agora Enildo compre-
enda melhor agora a via crucis de 
Lula, alvo da sanha inquisitorial 
dos procuradores da República, 
em particular, do delinquente 
Deltan Dallagnol.

FORA MORO! FORA DALLAGNOL!
Assim como a OAB nacional, 

o presidente da OAB potiguar, 
Aldo Medeiros, também defende o 
afastamento temporário do minis-
tro da Justiça, Sérgio Moro e do 
coordenador da Lava Jato, Deltan 

Dallagnol. 
Mensagens divugadas pelo 

site The Intercept Brasil revelam 
que Sergio Moro e Deltan Dallag-
nol agiam em conluio na Lava 
Jato. 

A LEI DA CULTURA E PARA TODOS
O Fórum de Cultura Potiguar 

(FPC) promove nesta sexta-feira 
uma ofi cina sobre a Lei Câmara 
Cascudo. Os palestrantes são 
João Flávio, da Secretaria Es-
tadual de Tributação (SET), o 
músico Paulo Sarkis, membro 
da Comissão Normativa da Lei 
Câmara Cascudo e Ana Morena, 
musicista, fundadora e gestora do 
Combo DoSol com experiência em 
projetos realizados com recursos 
captados pela lei. Os debates ocor-
rerão no Teatro de Cultura Po-
pular Chico Daniel, das 09 às 12 
horas. E a participação é gratuita. 

PREFEITO NÃO TEM PAI
Graciliano Ramos antes de se 

tornar famoso como escritor, foi 
prefeito de sua terra natal, Pal-
meira dos Índios, em Alagoas.

Quando assumiu, uma de 
suas primeiras providências foi 
mandar recolher os animais que 
viviam soltos pela cidade. 

Constrangido, um fi scal infor-
mou ao prefeito que eram de seu 

pai as vacas que perambulavam 
nas ruas de Palmeira dos Índios. 

Graciliano não vacilou: “Lavre 
a multa. Prefeito não tem pai”.

PORTUGAL PAZ E AMOR
Portugal é o terceiro país mais 

pacífi co do mundo. É o que diz es-
tudo divulgado pela Global Peace 
Index 2019, que mapeia o estado 
da paz e segurança no mundo to-
do.

Nova Zelândia (1) e Islândia 
(2) lideram o ranking que mostra 
o Brasil ocupando a 116ª posição 
no ranking de 163 países.

O Afeganistão é agora o país 
mais inseguro do mundo, ocupan-
do uma posição que nos últimos 
anos era da Síria, agora conside-
rada a segunda nação mais peri-
gosa.

VERGONHA ALHEIA                  
A repórter Délis Ortiz, da TV 

Globo, agradeceu ao presiden-
te Bolsonaro por ele ter feito a 
gentileza de ter recebido para 
um café da manhã quinta-feira 
os profi ssionais de imprensa que 
cobrem o Palácio Planalto. E o 
presenteou com uma Bíblia. Co-
mo Tom Stoppard, sou a favor da 
imprensa livre. O que não suporto 
são certos jornalistas.

A atriz Sharon Stone é mãe 
de três meninos, cujas idades 
variam entre 13 e 7 anos. Em 
entrevista a "Shape", ela con-
ta como lida com a educação 
dos fi lhos.

"Ano passado, um deles 
me disse: 'Nós somos ricos'. 
Respondi a ele: 'Não, eu que 
sou rica. Você é um privile-
giado'. Eles não podem cres-
cer com esse tipo de postu-

ra. Para ser feliz, é preciso 
trabalhar duro. Quando faço 
coisas boas, me sinto feliz. 
Me sinto bem em fazer a coi-
sa certa".

Viva Sharon Stone!

AH!, SE TODAS AS MÃES FOSSEM COMO VOCÊ

O prefeito de Macaíba, Fernan-
do Cunha, iniciou as discussões 
para implantar uma unidade da 
Associação de Proteção e Assistên-
cia a Condenados (Apac) na cidade.

Estas locais são, na verda-
de, pequenas construções onde 
condenados cumprem penas de 
forma alternativa ao sistema pri-
sional convencional. Idealizadas 
para receber até 200 pessoas, 
os trabalhos são feitos de forma 
humanizada, com o objetivo de 
promover a ressocialização. Os 
apenados contam com assistência 
médica, psicológica, jurídica e de 
assistência social. 

As unidades têm baixos índices 
de reincidência e de custo, ausên-
cia de rebeliões e poucas fugas. 
Maranhão, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Paraná são alguns dos es-
tados onde as unidades estão ins-
taladas e têm conquistado índices 

de efi ciência.
Uma audiência pública foi rea-

lizada na última quinta-feira, 13, 
o primeiro passo para a instalação 
da unidade. Fernado Cunha diz 
que fará o possível para a instala-
ção de uma unidade no município.

Prefeito de Macaíba, Fernando Cunha

Macaíba avalia receber nova 
unidade da Apac do Estado

Cidadania

José Aldenir / Agora RN

Instalação prisional é especializada em atividades 
para cumprir penas alternativas e ressocialização

O Centro de Atenção Psicosso-
cial Álcool e outras Drogas (CAPS-
-AD) de São Gonçalo do Amarante 
oferta trabalho gratuito contra o 
tabagismo. Os interessados serão 
acolhidos e imediatamente inte-
grado a um grupo de tratamento 
para interromper o uso de cigarros.

O programa de controle do 
tabagismo busca apresentar fer-
ramentas para auxiliar seus parti-
cipantes no combate ao uso do ci-
garro, orientando o fumante sobre 
os riscos à saúde que o hábito de 
fumar pode causar e sobre a impor-

tância da dedicação do próprio in-
divíduo neste processo de cessação 
do tabagismo.

A dependência à nicotina é 
um problema de saúde pública 
no mundo inteiro e o tabagismo 
é considerado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como a 
principal causa evitável de morte.

A epidemia global de tabaco 
mata mais de 7 milhões de pesso-
as todos os anos. Deste total, qua-
se 900 mil são não fumantes que 
morrem simplesmente por inalar 
fumaça.

Atividades promovidas pelo CAPS-AD ajudam a controlar a dependência em nicotina

São Gonçalo do Amarante inicia 
ação de combate ao tabagismo

Assistência
 Pref. São Gonçalo do Amarante / Reprodução
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ETRAIDOS
LALAUNOM
HABOTECO

BASTIDORES

Curso (?):
tipo de

pré-ves-
tibular

Boi, em
inglês
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tar em
Teatro 

Formato
do palito

de fósforo

Divisão de
rede te-
lefônica

Substân-
cia fertili-
zante do

solo

Região
entre os
olhos e o
cabelo

Precipí-
cios;

despe-
nhadeiros

Fruta
seca que

gera a
passa

A camisa
decorada
com mo-

tivos

Aquela
com quem

se fala

Pedra
preciosa
vermelha

(?) e
outras:

doses de
bebidas

Ladrão
(bras.
gíria)

A tecla
“apagar”
das calcu-

ladoras

Os corre-
dores

atrás de
um palco

Duas
vezes

Causar so-
frimento

Prefixo de
“sublocar”
Filhote de
galinha

Nela são deposita-
dos materiais

plásticos para serem
reciclados

Cê
Número

de dias da
semana

Jornada diária do
trabalho dos
jornalistas

Enfeite como o colar

Música fa-
mosa (ingl.)
Tecla de

TVs

(?) Ketu,
grupo
baiano
Selva

Coroa dos
santos

Partes de
chapéus

A letra
“ene”
Lítio

(símbolo)

Enganados
no amor
Setor do 

hospital (pl.)

Sílaba de 
“morango”
Gostoso;
delicioso

Interjeição
de alegria
Botequim

(bras.)

Doença
infecciosa

letal

Duvidoso

Abreviatu-
ra de “et
cetera”
5 - 2

Laço
Orlando 

Drummond,
humorista

2/ox. 3/hit. 4/umas. 5/ramal. 7/incerto. 9/intensivo. 10/bastidores.

HORÓSCOPO

Se trabalha no comércio informal ou é 
plantonista, poderá ter um dia bem agitado, 
porém recompensador. Se já tiver seu par, 
evite tratar de assuntos sérios hoje ou fazer 
prevalecer sua opinião.

Seu lado emocional poderá interferir 
no seu desempenho profi ssional. Se 
possível, adie decisões para poder 
refl etir mais. Quem tem um romance 
antigo pode deixar a relação mais 
sólida.

Energia favorável para fazer curso na 
sua área de trabalho ou aprender uma 
segunda língua. Mude o caminho de volta 
para casa e poderá conhecer uma pessoa 
interessante se estiver só.

Você vai trabalhar com mais liberdade 
de ação. Se tiver prazos vencendo, 
concentre-se e dará conta do recado. 
Na vida a dois, que tal programar um 
encontro cheio de paixão e ousadia?

No trabalho, seus conselhos serão úteis. 
Assuntos fi nanceiros poderão esperar, 
mas nos demais setores sua mente 
estará afi ada. Saia um pouco de seu 
mundo para encontrar o amor.

Trabalhe com prazer, evite reclamar 
e nem pense em pedir aumento hoje. 
Talvez algum parente lhe apresente 
a alguém interessante e surja um 
algo mais!

Os astros vão favorecer quem trabalha 
com saúde, alimentação e administração. 
Se busca um amor e conhecer alguém 
que desperte sua atenção, prepare-se 
para um relacionamento intenso.

Converse menos e produza mais, 
sem se preocupar com a opinião dos 
outros. Seu desempenho vai depender 
exclusivamente da sua competência. 
Evite se envolver num triângulo amoroso.

Você deverá entrar em contato com 
novas técnicas que irão deslanchar 
sua performance profi ssional. Talvez 
seu próximo par seja alguém ligado 
a atividades associadas à natureza, 
Justiça ou movimentos populares.

Evite que seus medos impeçam você de 
tomar a frente no serviço ou apresentar 
uma ideia nova. Caso queira encontrar 
um amor, chegou a hora de superar o 
cansaço e curtir a noite.

Os astros favorecem trabalhos em 
parceria e você poderá ter como 
colaborador(a) um(a) colega que 
mora longe. Reserve um tempo 
para a pessoa amada e deixe suas 
ocupações de lado.

Seu trabalho poderá render, apesar 
de seus pensamentos parecerem 
distantes. Seu lado caridoso vai dar as 
cartas! Caso esteja sem alguém, poderá 
se interessar por pessoa mais jovem.

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

Vivi se anima com a descoberta de que Fabiana é sua irmã eca jovem fi nge surpresa. Jô gosta 
de ver o entrosamento entre Régis e Maria da Paz. Abel leva Britney para jantar. Agno vê 
Lyris e Tonho na cozinha. Britney sofre preconceito no restaurante. Jô não gosta de saber que 
Evelina irá morar em sua casa. Marlene convence Rock a se entender com Maria da Paz. Jô se 
preocupa quando Régis diz que estava realmente penalizado com Maria da Paz. Camilo sugere 
que Vivi faça o teste de DNA com sua irmã. 

A DONA DO PEDAÇO

Miguel aceita a oferta de Robson. Jamil repreende Dalila/Basma pelo beijo roubado. Missade 
decide morar no Instituto, e Elias fi ca arrasado. Sara e Ali estranham o comportamento de seus 
avôs. Robson vê Dalila/Basma chegar ao cassino e falar com Paul. Davi e Cibele passam a 
noite juntos. Abner e Latifa se beijam. Miguel assina um contrato com Robson e volta a jogar. 
Passa-se um mês. Miguel não consegue recuperar o dinheiro do empréstimo. Faruq recebe 
uma intimação e descobre que foi denunciado. Chega o dia do casamento de Ali e Sara. 

ÓRFÃOS DA TERRA

João cogita a possibilidade de Jerônimo ter provocado a morte de Magaiver. Vanessa 
disfarça para Quinzinho sua preocupação com Jerônimo. Diego avisa a João que o pedido 
de reabertura do processo foi negado. Raimundo propõe sociedade a Janaína. Gisela dá o 
dinheiro que Tânia lhe devolveu para o projeto de Larissa. Álamo procura Jerônimo e insiste 
para que ele conheça a suposta vidente Adelaide/Galdino.

Na casa de Luisa, Débora tropeça e torce o pé. Durval diz a Fernanda que a partir de 
agora, vai passar todas as obrigações e responsabilidades que tem como pai a ela. As 
crianças do Clubinho começam a enviar os convites para o coquetel. Intrigado com a 
história de Lindomar, Jeff investiga as mulheres que trabalham na O11O. Nancy está 
receosa de que seus pais descubram que largou a faculdade de veterinária. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

Depois de três anos de briga na 
Justiça da família pela herança de 
Marília Pêra, morta em dezembro 
de 2015, foi assinada na segun-
da-feira, 17,  a partilha dos bens 
deixados pela atriz. A audiência 
terminou de forma amigável e 
deu um ponto fi nal no entrave. A 
reunião foi realizada na 4ª Vara 
de Orfãos e Sucessões, comanda-
da pela juíza Andréa Pachá. 

Agora, os benefi ciários terão 
de pagar os impostos legais para 
a partilha ser efetivamente con-

cluída.
O processo corre em segredo 

de justiça. Com bens estimados 
em R$ 40 milhões, a herança foi 
dividida entre os três fi lhos, Ri-
cardo Graça Mello, Esperança 
Motta e Nina Morena, a irmã, 
Sandra Pêra, e o viúvo da atriz, o 
economista Bruno Faria.

Tudo terminou seguindo a 
vontade de Marília Pêra no testa-
mento, com seus fi lhos fi cando com 
75% dos bens, e, os outros 25%, di-
vididos entre Bruno e Sandra.

No dia em que completou 60 
anos de idade, no último dia 29 de 
maio, a cantora Gretchen se deu de 
presente uma nova cirurgia plásti-
ca. A eterna "Rainha do bumbum" 
se submeteu a uma nova lipoaspi-
ração na barriga e também retirou 
a gordura das costas. A informação 
foi contada pela própria em seu ca-
nal no Youtube.

"Ainda está um pouco dolo-
rida a barriga. Operei, fi z uma 
lipo de autodefi nição na barriga 

e nas costas. Ainda estou me re-
cuperando, tem três semanas que 
eu fi z. Devo fi car completamente 
liberada a partir do dia 29, que é 
quando eu faço um mês de cirur-
gia", contou ela.

Gretchen já perdeu as contas 
de quantas vezes passou por proce-
dimentos estéticos. 

Em sua biografi a lançada em 
2015, ela revelou que já gastou 
meio milhão de reais com plásticas 
ao longo da carreira.

Três fi lhos, a irmã e o viúvo disputavam bens desde a morte da atriz, em 2015

A eterna "Rainha do Bumbum"  completou 60 anos de idade no dia 29 de maio

Herdeiros de Marília Pêra fecham 
acordo para receber R$ 40 mi

Gretchen revela que fez nova 
plástica no seu aniversário

Herança

Mais uma

Reprodução

Reprodução

Decisão judicial aponta que 75% da fortuna fique 
com os três filhos e o restante com o viúvo e a irmã
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O ator Paulo Betti está sen-
do processado pelo ator Milton 
Gonçalves, acusado de racismo. 
Segundo a Folha de S. Paulo , o 
crime aconteceu após comentá-
rio em grupo de WhatsApp e em 
meio a disputa pela presidência 
do Sindicato dos Artistas e Téc-
nicos em Espetáculos de Diver-
sões do Estado do Rio de Janei-
ro, já que ambos concorrem em 
chapas concorrentes.

Paulo Betti enviou no grupo 
“Profi ssão Artistas” no dia 16 
de abril deste ano, a seguinte 
mensagem: “A atual diretoria do 

sindicato está lá há muito tempo 
e tem uma forte representação 
negra com Jorge Coutinho e o 
grande Milton Gonçalves, além 
do querido Cosme. Isso complica 
bastante a luta, pois pode con-
fundir as coisas”.

Milton e Jorge alegam que 
as falas de Betti possuem “insi-
nuações evidentemente maledi-
centes”. Segundo determinação 
do juiz Daniel Werneck Cotta, o 
ator terá 15 dias para apresen-
tar sua defesa. Caso seja conde-
nado, pode pegar de um a três 
anos de prisão, mais multa.

Milton Gonçalves processa 
Paulo Betti por racismo

Comentário no Whats

Diego Hypolito resolve 
investir na carreira de cantor

Adeus, ginástica?

Diego Hypolito, ex-ginasta e me-
dalhista olímpico, resolveu investir 
em uma outra área profi ssional: 
quer ser cantor. O atleta, que  assu-
miu sua homossexualidade recente-
mente, está gravando seu primeiro 
clipe em parceria com a Som Star 
Produtora.

Animado com a fase de cantor, 
Diego Hypolito espera o mesmo su-
cesso que teve no esporte, já que con-
quistou várias medalhas ao longo da 
sua carreira na ginástica olímpica.

Vale lembrar que no começo do 
mês, Diego Hypolito soltou a voz na 
cerimônia de abertura de um evento 
de ginástica olímpica, no Rio de Ja-
neiro, ao lado de Jojo Todynho.

Batista Lima, ex-integrante do 
grupo "Limão com Mel", sofreu um 
acidente na última segunda-fei-
ra, 17, enquanto ia para Caruaru 
com a esposa. Nas redes sociais, o 
músico compartilhou um vídeo in-
formando que eles passam bem, e 
que tudo não passou de um susto.

"Foi um susto e acima de tudo 
um livramento de Deus", disse Ba-
tista Lima sobre o acidente. Segun-
do o cantor, o tempo estava chuvo-
so, mas a mulher dele, que dirigia 

o carro, estava andando de vagar.
"O motorista que estava na 

nossa frente tomou a decisão de 
fazer uma manobra imprudente. 
Ele deu sinal pra entrar no acosta-
mento, entrou e voltou, então como 
estávamos atrás, ele nos fechou. 
Batemos a lateral, onde eu estava", 
continuou explicando.

"A pancada foi forte, mas nos jo-
gou para o lado esquerdo da pista. 
Quebramos o meio fi o, o carro voou, 
descemos o meio fi o", disse.

O programa Conexão Repórter, do SBT, abordou 
esta semana a carreira da jovem apresentadora Maísa, 
de 17 anos, 14 dos quais dedicados à TV. No programa, 
Maísa conta como foi crescer diante das câmeras e tam-
bém como fez para lidar com a fama nesse período.

O programa, porém, não falou apenas sobre a carrei-
ra na TV. Ele abordou também o namoro da jovem com 
Nicholas Arashiro. A apresentadora conta como eles se 
conheceram, sobre o pai “meio chato” e sexo.

“Eu vou para a casa dele, ele na minha, as famílias 
veem com bons olhos. Às vezes meu pai é meio chato, diz 
‘você não pode dormir com seu namorado’. Meus pais se 
preocupam bastante", garante.

Batista Lima, ex-integrante do
"Limão com Mel", sofre acidente

Maísa: “Meu pai diz que não 
posso dormir com o namorado”

Só um susto

Rígido

Ana Paula Padrão resolveu 
desabafar no Instagram, mos-
trando seu descontentamento 
com a rede social. A apresenta-
dora foi bloqueada por conta do 
excesso de curtidas na publicação 

sobre a morte do seu pai, Fausto 
Padrão, onde ela recebeu uma sé-
rie de mensagens de apoio.

“Quis reconhecer todos aque-
les que me enviaram bons senti-
mentos pela morte do papai, mas 

parece que o Insta achou que eu 
fui longe demais… Vergonha de 
você, Instagram. Deprê. Vontade 
de largar tudo. Triste com ra-
zão. Idiotas no poder. Odeio esse 
mundo estúpido”, afi rmou.

Ana Paula Padrão é bloqueada: “Mundo estúpido”
No Instagram

Divulgação

Divulgação
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São Miguel do Gostoso foi 
mais uma vez escolhida para 
receber, durante o fi m de se-
mana passado, a delegação 
dos candidatos a Mister RN 
2019. Todos os concorrentes 
fi zeram um ensaio fotográfi co 
em meio às belezas naturais 
de Gostoso, além de prova-
rem da gastronomia local. O 
concurso acontece no próximo 
dia 2 de julho. “O objetivo des-
sa missão é divulgar o destino 
de São Miguel do Gostoso. O 
representante do município, 
Max Marcolino, é candida-
to a Mister RN 2019 e foi o 
anfi trião das 40 pessoas que 
formam a delegação”, garan-
te a empresária e também 
responsável pelo evento em 
Gostoso, Andreza Bouzas.

Boa parte dos shows da 
turnê do grupo Megadeth foi 
cancelada. A notícia foi dada 
pelo vocalista Dave Mustai-
ne, que usou suas redes so-
ciais para informar que está 
tratando de um câncer de 
garganta. A banda seria uma 
das atrações do Rock in Rio 
deste ano.

Segundo o vocalista, os 
médicos acreditam que o tra-
tamento tem 90% de chance 
de dar certo.

"Fui diagnosticado com 
câncer de garganta, é claro que 
é algo que tem de ser encarado, 
mas já enfrentei problemas 
antes. Isso exige que cancele-
mos a maioria dos shows deste 
ano", diz Mustaine em sua con-
ta no Instragram.

O ator Tiago Abravanel 
fez uma postagem nesta terça-
-feira, 18, em seu Instagram, 
se despedindo da Rede Globo, 
onde trabalhou por seis anos. 
Ele estaria indo para o SBT, 
emissora do avô Silvio Santos, 
mas o ator não confi rmou a in-
formação na postagem. “Obri-
gado Plim Plim. Hoje é um 
novo dia, de um novo tempo 
que começou… começou pois 
um ciclo se encerrou. Mas é 
sempre bom relembrar e agra-
decer!”, escreveu. 

Sua última aparição na 
TV Globo foi como participan-
te do "Show dos Famosos", no 
ano passado. 

São Miguel do 
Gostoso recebe 
candidatos do 
Mister RN 2019 

Dave Mustaine 
cancela turnê 
mundial do 
Megadeath

Tiago Abravanel 
deixa a TV Globo; 
ida para SBT não 
está descartada

BelezaCâncer na garganta

Televisão

Ator Tiago Abravanel

Reprodução 

As festividades do São João 
em Natal, que acontecem na área 
externa do estádio Arena das Du-
nas, na zona Sul da capital, terão 
nesta quarta-feira, 19, os shows do 
grupo Forró NaManha e também 
da cantora Rita de Cássia, que vai 
embalar o público com clássicos da 
música nordestina.

Considerada uma das grandes 
compositoras do forró no Brasil, 
Rita de Cássia tem mais de 500 
músicas compostas no currículo. É 
dela, por sinal, um dos grandes um 
dos hinos do estilo, “Meu Vaqueiro, 
Meu Peão”, que foi gravado pelo 
grupo Matruz com Leite em 1992.
As ações do São João em Natal 
estão atraindo grande público à 
Arena das Dunas. 

O prefeito Álvaro Dias avaliou 
como “sucesso” toda a programa-
ção junina do Município. “Quem 
esteve na semana passada na 
Arena das Dunas sabe que o São 
João de Natal está fazendo o maior 
sucesso em todos os locais. Assis-
timos Zé Hilton do Acordeon, Ge-
nival Lacerda, Xand Aviões, Zezé 
di Camargo e Luciano, Simone e 
Simaria, Cavaleiros do Forró, Saia 
Rodada, entre tantos outros artis-

tas. Muita gente boa, animando o 
público que lotou, curtiu e fez do 
nosso São João uma grande festa 
junina”, destacou o prefeito, du-
rante participação no quadro "No-
tícias da Cidade", veiculado pela 
rádio 97 FM.

“O bom é saber que estão reco-
nhecendo o esforço que a Prefeitu-
ra está fazendo para proporcionar 
alegria, entretenimento, diverti-
mento para o povo. O São João 

está batendo todas as paradas”, 
disse o prefeito Álvaro Dias. 

O mesmo tom foi dado pelos 
artistas que se sucederam no palco 
da Arena das Dunas. Um deles, o 
cantor Luciano, que faz dupla com 
o irmão Zezé Di Camargo, elogiou 
a festa e a organização da Prefei-
tura para que Natal tivesse um 
evento à altura dos grandes even-
tos juninos realizados no Nordeste. 

"Isso não é política. É reco-

nhecimento. A gente viu como o 
prefeito Álvaro Dias é preocupado 
com a cidade, com o evento. Ele, 
pessoalmente, ligava para nós, pa-
ra o nosso empresário, para saber 
como andava situação", comentou 
Luciano, cuja dupla com o irmão 
chegou a ter problemas com equi-
pamentos em função das chuvas, 
mas se comprometeu em voltar no 
São João do ano que vem para um 
novo show sem cobrança de cachê.

Na quinta-feira, 20, a Arena 
das Dunas vai receber o encontro 
entre o cantor Messias Paraguai 
e seu convidado Carlos Alexandre 
Jr. A noite encerra com banda Ce-
bola Ralada. Na sexta-feira, 21, 
tem o show especial com Quarteto 
Linha no Forró e com a cantora Gi 
sele Alves. O sábado, 22,  terá a 
dupla Leão Neto e Jaina Elne em-
balam os forrozeiros com clássicos 
nordestinos. 

Além do espaço na Arena das 
Dunas, os outros palcos montados 
na Cidade da Esperança (Zona 
Oeste), Pátio da Funcarte (Zona 
Leste), Arena Itapetinga e Ginásio 
Nélio Dias (Zona Norte) també m 
receberam centenas de pessoa des-
de o fi m de maio.

Rita de Cássia tem mais de 500 composições gravadas por diversos artistas

Rita de Cássia é a grande atração desta 
quarta-feira do "São João em Natal"
Festividades juninas acontecem na área externa da Arena das Dunas, na zona Sul da capital, e a noite 
será embalada com clássicos da música nordestina; shows musicais seguem até o domingo, 23

Programação

Reprodução

Reprodução / Mister RN
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O ator Paulo Betti está sen-
do processado pelo ator Milton 
Gonçalves, acusado de racismo. 
Segundo a Folha de S. Paulo , o 
crime aconteceu após comentá-
rio em grupo de WhatsApp e em 
meio a disputa pela presidência 
do Sindicato dos Artistas e Téc-
nicos em Espetáculos de Diver-
sões do Estado do Rio de Janei-
ro, já que ambos concorrem em 
chapas concorrentes.

Paulo Betti enviou no grupo 
“Profi ssão Artistas” no dia 16 
de abril deste ano, a seguinte 
mensagem: “A atual diretoria do 

sindicato está lá há muito tempo 
e tem uma forte representação 
negra com Jorge Coutinho e o 
grande Milton Gonçalves, além 
do querido Cosme. Isso complica 
bastante a luta, pois pode con-
fundir as coisas”.

Milton e Jorge alegam que 
as falas de Betti possuem “insi-
nuações evidentemente maledi-
centes”. Segundo determinação 
do juiz Daniel Werneck Cotta, o 
ator terá 15 dias para apresen-
tar sua defesa. Caso seja conde-
nado, pode pegar de um a três 
anos de prisão, mais multa.

Milton Gonçalves processa 
Paulo Betti por racismo

Comentário no Whats

Diego Hypolito resolve 
investir na carreira de cantor

Adeus, ginástica?

Diego Hypolito, ex-ginasta e me-
dalhista olímpico, resolveu investir 
em uma outra área profi ssional: 
quer ser cantor. O atleta, que  assu-
miu sua homossexualidade recente-
mente, está gravando seu primeiro 
clipe em parceria com a Som Star 
Produtora.

Animado com a fase de cantor, 
Diego Hypolito espera o mesmo su-
cesso que teve no esporte, já que con-
quistou várias medalhas ao longo da 
sua carreira na ginástica olímpica.

Vale lembrar que no começo do 
mês, Diego Hypolito soltou a voz na 
cerimônia de abertura de um evento 
de ginástica olímpica, no Rio de Ja-
neiro, ao lado de Jojo Todynho.

Batista Lima, ex-integrante do 
grupo "Limão com Mel", sofreu um 
acidente na última segunda-fei-
ra, 17, enquanto ia para Caruaru 
com a esposa. Nas redes sociais, o 
músico compartilhou um vídeo in-
formando que eles passam bem, e 
que tudo não passou de um susto.

"Foi um susto e acima de tudo 
um livramento de Deus", disse Ba-
tista Lima sobre o acidente. Segun-
do o cantor, o tempo estava chuvo-
so, mas a mulher dele, que dirigia 

o carro, estava andando de vagar.
"O motorista que estava na 

nossa frente tomou a decisão de 
fazer uma manobra imprudente. 
Ele deu sinal pra entrar no acosta-
mento, entrou e voltou, então como 
estávamos atrás, ele nos fechou. 
Batemos a lateral, onde eu estava", 
continuou explicando.

"A pancada foi forte, mas nos jo-
gou para o lado esquerdo da pista. 
Quebramos o meio fi o, o carro voou, 
descemos o meio fi o", disse.

O programa Conexão Repórter, do SBT, abordou 
esta semana a carreira da jovem apresentadora Maísa, 
de 17 anos, 14 dos quais dedicados à TV. No programa, 
Maísa conta como foi crescer diante das câmeras e tam-
bém como fez para lidar com a fama nesse período.

O programa, porém, não falou apenas sobre a carrei-
ra na TV. Ele abordou também o namoro da jovem com 
Nicholas Arashiro. A apresentadora conta como eles se 
conheceram, sobre o pai “meio chato” e sexo.

“Eu vou para a casa dele, ele na minha, as famílias 
veem com bons olhos. Às vezes meu pai é meio chato, diz 
‘você não pode dormir com seu namorado’. Meus pais se 
preocupam bastante", garante.

Batista Lima, ex-integrante do
"Limão com Mel", sofre acidente

Maísa: “Meu pai diz que não 
posso dormir com o namorado”

Só um susto

Rígido

Ana Paula Padrão resolveu 
desabafar no Instagram, mos-
trando seu descontentamento 
com a rede social. A apresenta-
dora foi bloqueada por conta do 
excesso de curtidas na publicação 

sobre a morte do seu pai, Fausto 
Padrão, onde ela recebeu uma sé-
rie de mensagens de apoio.

“Quis reconhecer todos aque-
les que me enviaram bons senti-
mentos pela morte do papai, mas 

parece que o Insta achou que eu 
fui longe demais… Vergonha de 
você, Instagram. Deprê. Vontade 
de largar tudo. Triste com ra-
zão. Idiotas no poder. Odeio esse 
mundo estúpido”, afi rmou.

Ana Paula Padrão é bloqueada: “Mundo estúpido”
No Instagram
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA. CNPJ 08.182.313/0001-10, com endereço na Av. 
Dr Silvio Bezerra de Melo, 427, Centro, Lagoa Nova/RN, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA a Licença de Operação - LO, 
para um galpão de operação da Unidade de triagem de resíduos sólidos, com capacidade de 3,4 
toneladas, implantado no Sítio Novo, s/n, Zona Rural, no município de Lagoa Nova/RN.

Luciano Silva Santos - Prefeito

JOÃO PAULO PANIFICAÇÃO EIRELI 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOÃO PAULO PANIFICAÇÃO EIRELI, CNPJ: 27.584.115/0001-27 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 a atividade de Transporte de Cargas Perigosas  localizado na 
Rua João Rodrigues de Melo, 1 Soledade CEP: 59.518-000 no Município de São Rafael/RN.

JOÃO PAULO DA CUNHA MOURA 
Titular

BRUNO DE ALMEIDA  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BRUNO DE ALMEIDA, CNPJ: 08.019.143/0001-57 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Renovação da Li-
cença de Operação (RLO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos loca-
lizado na Rua Dr. Gregório de Paiva, 164 Centro CEP: 59.965-000 no Município de Alexandria/RN.

BRUNO DE ALMEIDA
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES VIEIRA EPP, inscrito no CNPJ 30.249.140/0001-69 , torna  públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento  Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para um posto de revenda de combustíveis com capa-
cidade de 60m³, localizado na Rua Major Nazário, nº07 – Centro – CEP 59945-000 - Major Sales/RN. 

MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

P J DE CARVALHO POLI, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia para a extração de rocha ornamental, uso revestimento, na localidade 
Sítio Borracha, zona rural, no Município de Caraúbas/RN. 

Sinval Varela Câmara Filho. Geólogo.

PEDIDO DE RENOVAÇAO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

LADJANE LOPES FRANÇA MAGNUS, CNPJ 18.281.763/0001-13 torna público está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação, para uma empresa que realiza 
Transporte de Cargas Perigosas, localizada a Rua Manoel Alexandre, nº 933, sala 01, Bairro 
Princesinha do Oeste, Pau dos Ferros/RN, CEP: 59.900-000.

LADJANE LOPES FRANÇA MAGNUS
Representante legal

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00030/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contrata-
ção de empresa especializada em serviços gráfi cos para atender o SEST Unidade B29 
Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 
09/07/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 08/05/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licita-
cao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00031/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição 
de Material Médico para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 10/07/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 09/07/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail lici-
tacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 003/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SE-
NAR-AR/RN), sociedade civil sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua 
Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2019, torna públi-
co o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2019, MENOR PREÇO POR 
ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de Buff et. declarando as empresas PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP 
Vencedora do Item 04, e a empresa MARIA PAULA ARAÚJO DA SILVA – ME Vencedora dos itens 
01, 02 e 03, do referido certame licitatório. Natal (RN), 18 de junho de 2019. Larissa Hermínia Augusto 
Bezerra – Pregoeira.

Realidade versus morali-
dade, ego e superego. O equi-
líbrio dessas duas forças des-
critas por Sigmund Freud é o 
pano de fundo da nova série 
de Ery Medeiros. A exposição 
“Vaidade Seja Dita” mostra 
uma nova nuance do trabalho 
do artista plástico potiguar, 
que revela ainda um fl erte 
com o movimento Pop art. 
As obras fi carão expostas a 
partir da sexta-feira, 21, na 
Galeria Iguales, localizada na 
Avenida Hermes da Fonseca, 
1062. 

A principal peça dessa 
mostra é a releitura de um 
clássico da Disney. Em “A 
Branca de Neve e os sete pe-
cados capitais”, Ery posiciona 
a protagonista para interagir 
com balões infl ados, represen-
tando os egos. Todas as obras 
da exposição são pintadas em 
óleo sobre tela de linho.

Artista plástico 
potiguar expõe 
obras inspiradas 
em Freud

Pintura

Artisa plástico Ery Medeiros

José Aldenir/AgoraRN

A partir da próxima sexta-
-feira, 21, Chico Buarque  pas-
sa a ter álbuns nas principais 
plataformas de streaming.

Para comemorar os 75 
anos do músico, a Sony dispo-
nibiliza pela primeira vez nas 
plataformas de streaming 
álbuns gravados entre 1987 
e 2001. 

Os nove álbuns e oito 
coletâneas representam a 
discografi a de Chico na anti-
ga gravadora BMG, hoje no 
catálogo da Sony.

Chico Buarque 
passa a ter 
álbuns no 
streaming

Música digital

(Licitação nº 018/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 171/2019, CONTRATO ADM. Nº 086/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA, CNPJ nº 40.787.152/0001-09. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para exercício de 2019. Dotação 
Orçamentária: Ano 2019: 03.001.10.303.0027.2.016.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 223.991,00 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e 
um reais). Assinaturas em 24/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX 
BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: José Robério de Almeida Pimenta, CPF: Nº 
260.809.234-91.

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 018/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 171/2019, CONTRATO ADM. Nº 087/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ 
Nº: 08.778.201/0001-26. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para exercício de 2019. Dotação Orçamentária: Ano 
2019: 03.001.10.303.0027.2.016.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL 
ESTIMADO: R$ 191.480,00 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais). Assinaturas 
em 24/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Contratada: Fábio Daniel Anselmo Pereira, CPF: Nº 867.889.574-87.

 

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 018/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 171/2019, CONTRATO ADM. Nº 088/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: PHOSPODONT LTDA, CNPJ 
nº 04.451.626/0001-75. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para exercício de 2019. Dotação Orçamentária: Ano 
2019: 03.001.10.303.0027.2.016.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL 
ESTIMADO: R$ 47.910,00 (quarenta e sete mil, novecentos e dez reais). Assinaturas em 
24/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Contratada: Rodrigo Otavio Menezes Ferreira, CPF: Nº 036.418.074-92.

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

 

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 018/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 171/2019, CONTRATO ADMI. Nº 089/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: KIREI TECNOLAB EIRELI, 
CNPJ Nº: 06.912.821/0001-80. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para exercício de 2019. Dotação 
Orçamentária: Ano 2019: 03.001.10.303.0027.2.016.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 218.296,00 (duzentos e dezoito mil, duzentos e noventa e seis 
reais). Assinaturas em 24/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX 
BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: José Benedito de Oliveira Miranda, CPF: Nº 
282.241.084-49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 035/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0430/2019, CONTRATO ADM. Nº 114/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 
INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRAFICOS, CNPJ nº 
28.932.954/0001-51. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO 
DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2019. Dotação Orçamentária: ANO 
2019: 03.001.10.301.0026.2.017.3390.39.00.00.00,03.001.10.301.0026.2.095.3390.39.00.00.00, 
03.001.10.302.0026.2.010.3390.39.00.00.00, 03.001.10.305.0026.2.013.3390.39.00.00.00. VIGÊNCIA: 
31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 156.314,50 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e 
quatorze reais e cinquenta centavos). Assinaturas em 13/06/2019, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Elizabete Alves Cavalcanti de 
Albuquerque Sales, CPF: Nº 625.455.824-68.

EXTRATO DE CONTRATO
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Memearia

A modelo Najila Trindade, que 
acusa Neymar de estupro e agres-
são, depôs nesta terça-feira na 6ª 
Delegacia de Defesa da Mulher, 
em Santo Amaro, na zona sul de 
São Paulo. Ela chegou por volta 
das 11h40 acompanhada de seu 
novo advogado, Cosme Araújo. O 
jogador nega o estupro.

O depoimento ocorreu depois 
de a Justiça ter expedido um 
mandado de busca e apreensão do 
celular da modelo. A modelo havia 
prometido entregá-lo até o dia 11 
de junho, na semana passada, mas 
não o fez. Ainda não há a confi rma-
ção de que Najila levou o aparelho 
nesta terça-feira.

De acordo com a polícia, o ce-
lular pode conter as gravações 
completas do segundo encontro 
com Neymar, com 7 minutos de 
duração. No começo do mês, foi di-
vulgado um vídeo de 66 segundos 

que mostra Najila dando tapas no 
atleta em um quarto de hotel. Este 
é o segundo depoimento da modelo 
no caso.

É a primeira vez que Cosme 
Araújo comparece à delegacia. Ele 

é o quarto advogado de Nadila no 
caso. Ela já foi representada por 
José Edgard Bueno, Yasmin Ab-
dalla e Danilo Garcia Andrade. 
Araújo terá acesso ao inquérito e 
às investigações.

Najila disse que foi estuprada por Neymar durante passagem por Paris, em maio

Modelo que acusa Neymar de 
estupro depõe pela segunda vez
Depoimento ocorre depois de a Justiça ter expedido um mandado de 
busca e apreensão do celular dela, que era para ter sido entregue no dia 11

Najila Trindade

Nelson Almeida / AFP

A Argentina realizou nesta 
terça-feira, na Cidade do Galo, em 
Belo Horizonte, o último treino de 
preparação para enfrentar o Pa-
raguai, nesta quarta, às 21h30, 
no Mineirão, pela segunda rodada 
do Grupo B da Copa América. O 
trabalho fi cou marcado por uma 
conversa liderada por Messi e pelo 
técnico Lionel Scaloni, que discur-
saram para o restante dos jogado-
res da seleção no centro de um dos 
campos do CT do Atlético-MG.

A conversa só pôde ser acom-
panhada de longe pelos jornalis-
tas, que não tiveram como ouvir o 
conteúdo das declarações, mas foi 
possível perceber que o tom das 
mesmas era sério, principalmente 
quando Messi gesticulou bastante 
ao se dirigir aos seus companhei-
ros. Em certo momento, ele pareceu 
até discordar de algo que Scaloni 
falou enquanto interrompeu parte 
do discurso do astro do Barcelona.

Otamendi, Agüero e Di María 

foram outros jogadores que tam-
bém chegaram a falar durante 
este reunião no gramado. O trei-
nador da seleção foi o primeiro a 
discursar nesta conversa com os 
atletas e em seguida o capitão e 
principal craque do time, Messi, 
assumiu a palavra, antes de os 
seus parceiros também falarem.

Messi durante treino da Argentina em BH

Treino da Argentina é marcado 
por conversa de Messi com elenco

Copa América

Luis Acosta / AFP

Apresentado como reforço do 
Real Madrid em evento realiza-
do nesta terça-feira no estádio 
Santiago Bernabéu, Rodrygo 
não escondeu a responsabilidade 
que terá em seu novo time ao ser 
questionado sobre a pressão que 

é chegar ao clube espanhol tão jo-
vem depois de ter sido contratado 
por cerca de R$ 195 milhões, em 
junho do ano passado, junto ao 
Santos. O jogador admitiu que a 
cobrança será grande para cor-
responder às expectativas.

Apresentado, Rodrygo vê pressão 
maior no Real por causa de cifras

Reforço

Rodrygo ao lado de Florentino Pérez

Manu Fernandez / AP

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 035/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0430/2019, CONTRATO ADM. Nº 115/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 
INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA-EPP, 
CNPJ nº 07.805.649/0001-29. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA EM 
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2019. Dotação 
O r ç a m e n t á r i a :  A N O  2 0 1 9 :  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 2 . 0 1 7 . 3 3 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 
03.001.10.301.0026.2.095.3390.39.00.00.00, 03.001.10.302.0026.2.010.3390.39.00.00.00, 
03.001.10.305.0026.2.013.3390.39.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 
2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Assinaturas em 13/06/2019, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Nadilson Moreira da Silva, CPF: Nº 
672.803.744-68.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 035/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0430/2019, CONTRATO ADM. Nº 116/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: PAULO ALEXANDRE MARTINS DA 
SILVA 06334260405, CNPJ nº 28.351.967/0001-37. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2019. 
Dotação Orçamentár ia :  ANO 2019:  03 .001.10 .301.0026.2 .017.3390.39 .00 .00 .00 , 
03.001.10.301.0026.2.095.3390.39.00.00.00, 03.001.10.302.0026.2.010.3390.39.00.00.00, 
03.001.10.305.0026.2.013.3390.39.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 
3.991,00 (três mil, novecentos e noventa e um reais). Assinaturas em 13/06/2019, Contratante: 
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Paulo 
Alexandre Martins da Silva, CPF: Nº 063.342.604-05.
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ABC e Santa Cruz de Natal se 
enfrentaram na tarde desta terça-
-feira, 18, na Arena das Dunas, em 
duelo válido pela grande fi nal do 
Campeonato Potiguar Sub-15 de 
2019. Em campo, o Alvinegro fez 
valer seu favoritismo e venceu o 
Santinha pelo placar de 1 a 0. 

Breno foi o autor do único gol da 
equipe na partida, que foi sufi cien-
te para garantir o título. Este foi o 
sexto troféu do ABC na competição. 
Nesta edição, o clube fez oito par-
tidas, tendo conquistado sete vitó-
rias e uma derrota. 

Ex-jogador da seleção francesa 
e ex-presidente da Uefa, Michel 
Platini detido nesta terça-feira na 
cidade de Nanterre, no subúrbio 
de Paris, para ser interrogado por 
suspeitas de corrupção envolvendo 
a escolha do Catar como sede da 
Copa do Mundo de 2022. 

O dirigente, hoje com 63 anos, 
está sob custódia policial nas insta-
lações do Escritório Anticorrupção 
da Polícia Judiciária.

Além de Platini, foi detida uma 
conselheira do ex-presidente fran-
cês Nicolas Sarkozy, Sophie Dion.

Atletas celebram título na Arena

Platini, ídolo do futebol francês

ABC bate Santa Cruz de Natal e 
se torna hexacampeão sub-15

Michel Platini é preso na 
França por suspeita corrupção

Estadual

Ex-presidente da Uefa

Andrei Torres / ABC FC

Ruben Sprich / Reuters

Com um gol histórico para Marta, ago-
ra a maior artilheira das Copas, com 17, 
a seleção brasileira se classifi cou nesta 
terça-feira às oitavas de fi nal do Mundial 
da França. Em Valenciennes, a equipe 
derrotou a Itália por 1 a 0, assegurando o 
terceiro lugar do Grupo C, com seis pontos.

O Brasil, então, se classifi cou com um 
dos quatro melhores terceiros colocados 
das seis chaves do Mundial, mas ainda 

não conhece o seu adversário na próxima 
fase. Porém, será uma das equipes favo-
ritas ao título: Alemanha, no sábado, ou 
França, no domingo.

Nesta terça-feira, a seleção conseguiu 
superar ausências importantes, de For-
miga, que estava suspensa, e de Andressa 
Alves, que está machucada e não poderá 
mais atuar no restante da competição, pa-
ra obter o seu 2º triunfo no Mundial.

Brasil espera França ou 
Alemanha nas oitavas
Com gol de Marta, Seleção venceu Itália nesta terça-feira.
Craque brasileira se torna a maior artilheira da história das copas

Mundial Feminino FI
FA

.c
om

O Superior Tribunal de Justi-
ça Desportiva do Futebol (STJD) 
rejeitou por unanimidade o pedido 
do Botafogo para ser anulada a 
derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, 
pela sexta rodada do Brasileirão. O 
julgamento aconteceu nesta terça-
-feira, em Salvador, e todos os nove 
votos foram contrários à solicitação 
do clube carioca.

Com a decisão do STJD, o Pal-
meiras volta a ter 25 pontos na 
tabela do Brasileirão. A equipe al-
viverde lidera o campeonato, agora 

com cinco pontos a mais que o vice-
-líder Santos. O Botafogo permane-
ce em sétimo lugar, com 15 pontos.

Os nove votos foram de Decio 
Neuhaus (relator), Otávio Noro-
nha (vice-presidente do STJD), 
Ronaldo Piacente (vice-presidente 
administrativo), João Bosco Luz 
(auditor), José Perdiz (auditor), 
Mauro Marcelo de Lima e Silva 
(auditor), Arlete Mesquita (audi-
tora), Antônio Vanderler (auditor) 
e Paulo César Salomão Filho (pre-
sidente do STJD). Partida estava suspensa pela Justiça

STJD nega pedido do Botafogo, e CBF 
devolve pontos de vitória ao Palmeiras

Unanimidade

Dida Sampaio / Estadão


