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MP quer suspensão de atos para fechar Hospital Ruy Pereira
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Guilherme Wanderley foi 
condenado no ano passado 
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Nova edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura estava agendada para os dias 23 e 25 de 
outubro deste ano, com eventos programados para o Praça Cívica do Campus Central da instituição.
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

O Ministério Público Estadual 
(MPRN) apresentou um pedido à 
Justiça para que a Secretaria de 
Saúde Pública suspenda a produ-
ção de novos atos administrativos 
que tenham a fi nalidade de fechar 
o Hospital Ruy Pereira. A unidade, 
localizada na zona Leste de Natal, é 
referência no atendimento vascular-
-cirúrgico no Rio Grande do Norte.

Diante do pedido do Ministé-
rio Público, a Justiça estabeleceu 
o prazo de três dias úteis para que 
o governo apresente informações 
quanto ao funcionamento ou de-
sativação do hospital.

Segundo o MPRN, a possi-
bilidade de fechamento do Ruy 
Pereira é inconcebível porque não 
existe na rede hospitalar estadu-
al outra unidade com capacidade 
instalada para receber a alta de-
manda de pacientes hoje referen-
ciada para esse tipo de cuidado no 

Rio Grande do Norte.
Na semana passada, a Secre-

taria de Saúde (Sesap) informou 
que o contrato de aluguel com o 
Instituto de Traumatologia e Or-
topedia do Rio Grande do Norte 
(Itorn), proprietário do imóvel, se 
encerra em 31 de agosto e que o 
prédio apresenta problemas es-
truturais. A pasta afi rmou que, 
com isso, está realizando um 
estudo para o reordenamento do 
fl uxo de atendimento dos pacien-
tes do hospital.

A proposta da Sesap é distri-
buir os 80 leitos existentes no Ruy 
Pereira para outras unidades da 
rede estadual de saúde.

Após a repercussão, entretan-
to, o Govenro do Estado soltou 
uma nota na qual afi rma que a 
situação está sob análise e que o 
fechamento do Ruy Pereira ainda 
não está defi nido pela Sesap.

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte realiza nesta 
segunda-feira, 10, audiência públi-
ca com o tema “PEC 06/2019 – Pro-
posta de Reforma da Previdência e 
suas consequências”.

Proposta pelo deputado George 
Soares (PR), a audiência será rea-
lizada em parceria com a Associa-
ção Nacional dos Auditores Fiscais 
(ANFIP), o Sindicato dos Auditores 
Fiscais do Tesouro Estadual do RN 
(SINDFERN) e a Frente Potiguar 

em Defesa da Previdência Pública.
Durante o encontro, José Celso 

Pereira Cardoso Júnior, presidente 
da Associação dos Funcionários do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (AFIPEA) ministrará 
palestra com o tema “Desconstru-
ção Constitucional e Desproteção 
Social no Brasil: evidências contrá-
rias e impactos esperados da PEC 
06/2019.

A Audiência Pública acontece 
às 14h no Auditório Cortez Pereira.

Unidade da zona Leste da capital é referência no atendimento vascular-cirúrgico do RN

MP pede suspensão de novos 
atos para fechar Ruy Pereira

Assembleia Legislativa promove 
discussão sobre a previdência

Justiça

Audiência pública

José Aldenir / Agora RN

CONTINGENCIAMENTO
A Justiça Federal da Bahia 

determinou que o Ministério da 
Educação (MEC) suspenda o 
contingenciamento de recursos 
em universidades federais e no 
Instituto Federal do Acre. Só 
no Rio Grande do Norte, foram 
contingenciados R$ 100 milhões 
da UFRN, da Ufersa e do IFRN. 
A Advocacia-Geral da União 
deve recorrer nesta segunda-
feira, 10, ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região.

PLANTA NATAL
O prefeito Álvaro Dias 

lançou ofi cialmente o projeto 
Planta Natal, que, até 2020, 
vai plantar 20 mil mudas de 
árvores nativas em todas as 
regiões da cidade. Na sexta-
feira passada, foram plantadas 
mais 126 mudas na cidade.

ECONOMIA MENOR
A economia esperada com a 

mudança nas regras do abono 
salarial dentro da reforma da 
Previdência pode cair quase 
à metade com os ajustes em 
estudo pelo relator da proposta, 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP). A proposta do 
relator é restringir o pagamento 
do benefício a quem ganha 
até 1,4 salário mínimo (R$ 

1.397,20), o que reduziria o 
impacto da medida em cerca de 
R$ 80 bilhões.

NOVAS REGRAS
O abono salarial é uma 

espécie de auxílio, no valor 
de um salário mínimo por 
ano, pago a trabalhadores 
que recebem até dois salários 
mínimos por mês. Na proposta 
original do governo, esse 
benefício passaria a ser pago 
apenas a quem ganha até um 
salário mínimo por mês. Com 
isso, a ideia era economizar R$ 
169,4 bilhões em dez anos.

CÂMBIO, DESLIGO
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes impôs ao doleiro 
Francisco Melgar, conhecido 
como Paço, fi ança de R$ 3 
milhões, no âmbito da Operação 
Câmbio, Desligo. Ele estaria 
foragido no Uruguai, segundo 
consta nos autos. Caso pague 
a quantia, não poderá deixar o 
país, nem entrar em contato com 
outros investigados. O ministro 
acolheu pedido da defesa.

ORÇAMENTO
A Prefeitura de Parnamirim 

vai iniciar uma a série de 
reuniões para discutir a 

elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2020. Ao todo, 
serão realizados seis encontros 
durante o mês de junho. Em 
cada um desses momentos, 
um grupo de secretarias que 
compõem a administração 
pública apresentará suas 
estimativas de investimentos 
para o ano que virá. Nos meses 
de julho e agosto, será iniciada 
a fase de consulta pública.

MEIO AMBIENTE
O senador potiguar Jean 

Paul Prates (PT, foto) sugeriu 
a criação de um programa 
de educação ambiental 
permanente ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do RN 
(Idema). A ação seria voltada às 
entidades patronais e similares, 
com o objetivo de prevenir 
impactos ambientes que possam 
provocar a instauração de autos 
de infração.

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

Os dados mais recentes do Atlas da Violência colo-
caram o Nordeste e, em especial, o Rio Grande do Norte 
no radar dos índices de violência. 

A conclusão da pesquisa é que, no Brasil, morre-se 
mais no Norte e Nordeste e que, acima disso, as princi-
pais vítimas são os negros e jovens. 

No RN, a taxa de homicídios de 62,8 mortes por 100 
mil habitantes é mais do que sufi ciente para expor a 
tragédia do crescimento de 229% em mortes violentas 
ao londo de 10 anos. O número traduz uma década de 
incompetências, negligências e omissões. 

E, embora a pesquisa do Atlas retrate uma situação 
de 2017 - ano do célebre massacre no presídio estadual 
de Alcaçuz, em Nísia Floresta -, não há como negar a 
existência de uma anacrônica defi ciência quando se fala 
em segurança pública. 

E não só dela, mas também da maneira como a so-
ciedade encara sua própria segurança, como se ela fosse 
apenas resguardada por guaritas e muros altos de um 
condomínio fechado.

Ledo engano.
Desde que os presídios se transformaram em bases 

para o crime organizado e as drogas passaram a ditar 
regras do crime, a sociedade passou a exigir mais da 
segurança pública. 

É mister uma ação mais ampla, elaborada e crite-
riosa das instituições públicas de segurança – baseada 
na inteligência e no investimento elaborado, quase ci-
rúrgico. Ademais, as ações precisam ser assertivas, fruto 
da interlocução e da sinergia de várias áreas do Estado, 
além das próprias polícias. 

Chega de visão simplista, que só protege o patri-
mônio e deixa correr frouxo na periferia. Porque já foi o 
tempo em que só a pobreza explicava a violência. 

Especialmente no Nordeste, onde muitos indicado-
res sociais melhoraram nos últimos anos, a negligência 
da segurança pública cai melhor na hora de justifi car a 
explosão dos homicídios.

Onde se prende menos e a inteligência e a falta de 
planejamento imperam, é claro que violência cresce sem 
freios. 

A prova está na comparação com o estado de São 
Paulo, onde os números caíram, apesar do tamanho e 
da complexidade incomensuravelmente maiores dos 
problemas. 

As drogas, que passam livremente pelas fronteiras 
do País e recheiam os contêineres dos portos, é a mes-
ma para todas as regiões do País e ilustram bem a que 
ponto chegamos. 

Ao fundo do poço.

A importância da segurança pública

Jefferson Rudy / Agência Senado



O ex-servidor do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) Guilherme Wanderley 
Lopes da Silva, condenado após 
tentar matar o ex-procurador 
geral de Justiça Rinaldo Reis, e 
outros dois promotores em março 
de 2017, solicitou à seccional poti-
guar da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) o  retorno para voltar 
a exercer a profi ssão de advogado.

Guilherme Wanderley foi 
condenado em dezembro de 2018 
(recebeu pena de 7 anos, 3 meses 
e 15 dias de prisão). Ele entrou 
com pedido para voltar a advogar 
no mesmo ano do crime, em 2017, 
mas pouco tempo depois solicitou 
a suspensão do trâmite do proces-
so. Em 2018, decidiu retomar a 
carreira advocatícia. O processo 
entrou na pauta da OAB na últi-
ma quinta-feira, 6. 

Ao comentar a intenção de Gui-
lherme de retornar aos quadros da 
Ordem,  o presidente da seccional 
da OAB no RN, Aldo Medeiros, 
adiantou apenas que a decisão fi -

nal caberá ao conselho da institui-
ção, composto por 34 conselheiros. 
“Este é um caso muito peculiar e 
que requer um estudo minucioso. 
Existem pontos a favor, mas tam-
bém contra”, encerrou. 

A decisão fi nal sobre o caso só 
deve acontecer no segundo semes-
tre deste ano.
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O deputado federal Walter Al-
ves (MDB) se posicionou de forma 
favorável ao fortalecimento da lei  
estadual "Selo Boi da Terra", de 
2009, que garante isenção de ICMS 
na carne do bovino nascido, criado 
e abatido no Rio Grande do Norte.

Ele participou de reunião com 
a diretoria da Associação Nor-
te-rio-grandense de Criadores 
do Rio Grande do Norte (Anorc). 
Durante o encontro realizado no 
Parque Aristófanes Fernandes, em 
Parnamirim, a Anorc apresentou 
algumas demandas ao deputado 
que confi rmou parceria com a as-
sociação. 

Vale lembrar que o "Selo Boi 
da Terra", por sinal, é de autoria 
de Walter Alves, que apresentou 
o projeto enquanto era deputado 
estadual. 

De acordo com o presidente da 
Anorc, Marcelo Passos, o deputado 
Walter Alves sempre se posicionou 
favorável ao setor agropecuário 
potiguar. “Mais uma vez, contamos 
com o apoio do deputado para aju-
dar o nosso setor produtivo”, colo-

cou Marcelo. 
Na semana passada, a atual 

governadora, Fátima Bezerra, 
anunciou a assinatura de um de-
creto que isenta de ICMS o abate 
de bovinos no Rio Grande do Norte. 
“Parabenizo a governadora Fátima 
por esse decreto que amplia o que 
nós defi nimos em lei enquanto 
deputado estadual”, disse Walter 
Alves.

Ainda durante o encontro, 
Walter Alves recebeu um estudo 

realizado pela Anorc: “Agronegócio 
potiguar – a força do campo forta-
lecendo o desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte”. O parlamentar 
se comprometeu em colaborar com 
a instituição que conta com 400 
associados responsáveis por apro-
ximadamente 60 mil propriedades 
rurais no estado. “Reafi rmo meu 
compromisso de colaborar com os 
agropecuários. O mandato está à 
disposição para o que for necessá-
rio”, afi rmou. 

Deputado federal Walter Alves (centro) durante reunião com integrantes da Anorc

Walter Alves confirma parceria com 
a Anorc para a lei "Selo Boi da Terra" 

Agropecuária

Reprodução / Walter Alves

A 25ª edição da Semana de 
Ciência, Tecnologia e Cultura 
(Cientec 2019) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) foi cancelada devido 
à falta de verba para custear o 
evento, que seria realizado de 23 
a 25 de outubro deste ano.

Segundo explicou o pró-reitor 
de Extensão, Aldo Aloisio Dantas 
da Silva, a medida foi tomada em 
virtude do bloqueio orçamentário 
sofrido pelas instituições federais 
de ensino superior e que impe-
dem o planejamento do evento. 
Dados da UFRN apontam que 
foram bloqueados R$ 60 milhões 
para as despesas discricionárias 
(manutenção, limpeza, seguran-
ça, serviços gerais e custeio de 
pesquisas).

 Ele esclareceu que o cance-
lamento da edição acontece após 
a realização de reuniões para 
análise orçamentária, nas quais 
foram pensadas diversas alterna-
tivas para a execução da Cientec. 
“Lamentamos o cancelamento 

deste que é o maior evento aca-
dêmico-científi co do estado do Rio 
Grande do Norte, pois sabemos 
da importância que o mesmo pos-
sui para a comunidade acadêmica 

e potiguar”, acrescentou.
A Cientec é um evento tradi-

cional no calendário da cidade 
do Natal, realizada todos os anos 
e com o intuito de mostrar as 

principais atividades científi cas, 
tecnológicas e culturais da uni-
versidade, de forma a reforçar o 
diálogo da instituição de ensino 
com a sociedade. Nas edições an-
teriores, o evento aconteceu no 
formato de pavilhões, localizados 
nas imediações da Praça Cívica 
do Campus Central.

Formada por três dimensões, 
a Semana ofertava à população a 
“Mostra da Cientec”, com exposi-
ções interativas e transdisciplina-
res, enfocando as produções dos 
centros acadêmicos e dos órgãos 
especializados e suplementares, 
envolvendo empreendedores lo-
cais, pesquisadores de outras 
instituições públicas e privadas; 
a “Reunião acadêmico-científi ca”, 
com congressos, seminários, ofi -
cinas, cursos e exposição de pôs-
teres; e os “Eventos de cultura”, 
com a produção e a integração 
acadêmico-cultural, abarcando 
eventos artísticos, como apresen-
tações, exposições e discussões 
pedagógico-culturais.

Cientec é considerado o maior evento científi co do Rio Grande do Norte

Após contingenciamento de verbas, UFRN 
anuncia o cancelamento da Cientec 2019
Nova edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura estava agendada para os dias 23 e 25 de 
outubro deste ano, com eventos programados para o Praça Cívica do Campus Central da instituição

Sunday

José Aldenir/AgoraRN

Ainda não há certeza so-
bre quando começará a ser 
votada a reforma da Previ-
dência (PEC 6/19) na comis-
são especial. O presidente da 
comissão, deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM), disse que o 
feriado de Corpus Christi, no 
dia 20, e a semana seguinte 
ao feriado, que será de festas 
juninas, podem jogar a vota-
ção para julho.  Mas ele expli-
cou que tudo vai depender da 
amplitude do acordo em tor-
no da proposta. Ele sempre 
tem afi rmado que o trabalho 
agora é das lideranças par-
tidárias, principalmente do 
governo.

Comissão especial 
ainda não tem 
data para votar 
reforma

Previdência

Deputado Marcelo Ramos (PL/AM) 

José Aldenir/AgoraRN

Condenado por tentar assassinar 
três procuradores, Guilherme 
Wanderley quer voltar a advogar

Caso Guilherme Wanderley

Guilherme Wanderley Lopes

José Aldenir / Agora RN
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O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, disse que o gover-
no quer uma moeda única para 
toda a América do Sul. A proposta 
foi apresentada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Segun-
do Bolsonaro, a ideia é começar 
pelo Brasil e Argentina, que são os 
maiores países sul-americanos, e 
depois expandi-la para outras na-
ções, se elas desejarem.

"Uma família começa com 
duas pessoas. A ideia foi lançada 

na Argentina. O que ouvi o Paulo 
Guedes dizer é que ele gostaria que 
outros países se preocupassem com 
isso e quem sabe fazer uma moeda 
única aqui na América do Sul". 

Segundo o presidente, a nova 
moeda pode representar perdas e 
ganhos, mas, de um modo geral, o 
país tem muito mais a ganhar do 
que perder. Jair Bolsonaro disse 
que a moeda única pode travar 
aventuras socialistas na América 
do Sul.  Presidente Jair Bolsonaro quer uma moeda única para toda a América do Sul

Brasil e Argentina encampam proposta de 
moeda única para toda a América do Sul
Jair Bolsonaro diz que a ideia é começar pelo 
Brasil e Argentina, que são os maiores países
sul-americanos, e depois expandi-la para outras 
nações, se elas assim desejarem

Discussão

Alan Santos/PR

 A senadora Zenaide Maia 
considera que o novo marco de 
saneamento básico, aprovado na 
quinta-feira, 6, pelo Senado, ao 
abrir caminho para a exploração 
privada nos serviços de sanea-
mento no país, possa deixar que 
os pequenos municípios fi quem 
sem água tratada e esgotamento 
sanitário. 

“No meu Estado, são 167 mu-
nicípios e só uma pequena parte 
deles são autossufi cientes. No 
caso de privatização, as empresas 
visam só o lucro e se o município 
não der lucro, é claro que não ha-
verá interesse”, ressaltou a sena-
dora. 

O Projeto de Lei do Senado 
3.261/19 atualiza o marco legal do 
saneamento básico, defi nindo no-
vas regras para o setor. Pelo texto 
aprovado, a Agência Nacional de 
Águas (ANA) deverá estabele-
cer normas de referência e essas 

regras devem “estimular a livre 
concorrência, a competitividade, 
a efi ciência e a sustentabilidade 
econômica na prestação dos servi-
ços”, buscando “a universalização 

e a modicidade tarifária”.
O temor é que nas áreas de 

que em pequenos municípios, com  
a privatização do setor, não se en-
contre empresas interessadas.

Senadora Zenaide considera que o novo marco abre caminho para privatização

Zenaide critica texto aprovado do 
novo marco do saneamento básico

Avaliação

José Aldenir/AgoraRN

O deputado Kelps Lima 
(Solidariedade) homenageia 
mulheres do Rio Grande do 
Norte instalando um painel 
com fotos de 10 personalida-
des femininas em seu gabine-
te na Assembleia Legislati-
va. A escolha da homenagem 
às mulheres foi inspirada na 
tendência de cada vez mais 
valorizar o papel da mulher 
na sociedade brasileira.

Kelps instala no 
gabinete painel 
em homenagem às 
mulheres potiguares

Valorização

Painel no gabinete do deputado

Reprodução

O pagamento do mês de 
junho dos servidores públi-
cos do Estado será feito nos 
dias 17 e 28. 

Segundo o governdo do 
Estado o dia 17 será para o 
pagamento integral do salá-
rio a quem ganha até R$ 4 
mil e 30% do salário de quem 
recebe acima desse valor. 
“Mas até segunda-feira a 
gente pode subir esse limi-
te até R$ 5 mil dependendo 
dos recursos que vão entrar 
até lá”, explicou o secretá-
rio-chefe do Gabinete Civil, 
Raimundo Alves. 

Dia 28 será pago o res-
tante do salário de quem 
recebe acima de R$ 4 mil e 
os servidores dos órgãos que 
têm arrecadação própria e da 
Educação.

No fi nal de junho tam-
bém será pago o restante do 
décimo terceiro salário de 
2017. No dia 28 deste mês 
será a vez dos servidores que 
têm a receber acima de R$ 
12 mil líquido, atendendo a 
1.096 benefi ciários (14,3%), 
num desembolso de R$ 14,61 
milhões.

No dia 31 de maio foi 
quitado o décimo terceiro de 
2017 aos servidores estadu-
ais que tinham até R$ 12 mil 
líquido a receber, atendendo 
a 6.378 benefi ciários. 

Governo inicia 
pagamento
de junho a
partir do dia 17

Salário

Folha será fechada no dia 28

José Aldenir/AgoraRN
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Um projeto de lei de autoria da 
deputada estadual Eudiane Macedo 
(sem partido), protocolado na sema-
na passada na Assembleia Legisla-
tiva, tem como objetivo acabar com 
a cobrança de taxa, tarifa ou outra 
modalidade de contraprestação 
pela religação ou restabelecimento 
dos serviços públicos de distribuição 

de energia elétrica e distribuição e 
abastecimento de água.

A proposta, que agora segue 
para tramitação nas comissões 
permanentes da Casa, determina 
que, em caso de descumprimento, 
as empresas poderão ser acio-
nadas judicialmente, conforme 
medidas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor.
O projeto vai alterar  lei 8.987, 

que versa sobre a prestação dos 
serviços pelas concessionárias e 
as condições em que se pode dar 
a interrupção ou descontinuidade 
do serviço por decisão da empresa 
concessionária, não trata sobre o 
restabelecimento do serviço.

Proposta da deputada Eudiane Macêdo que agora segue para tramitação nas comissões permanentes do Legislativo 

Projeto na Assembleia quer acabar 
com taxa de religação de serviços
Caso a medida seja aprovada pelos deputados, em caso de descumprimento, 
as empresas prestadoras de serviço poderão ser acionadas judicialmente 

Análise

Eduardo Maia / ALRN

Justiça Eleitoral adia julgamento
de deputados do RN que doaram
50 viaturas para a Polícia Militar

Conduta vedada

Doação das 50 viaturas policiais às prefeituras do Estado aconteceu em 2018

João Gilberto / ALRN

O Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) do Rio Grande do Norte 
adiou o julgamento sobre supostas 
condutas vedadas de deputados po-
tiguares, em um caso de doação de 
50 viaturas policiais às prefeituras 
do Estado, em abril de 2018.

O motivo da postergação foi 
um pedido de vista do juiz eleito-
ral Francisco Glauber Pessoa Al-
ves. Ele adiou o julgamento de 18 
representações impetradas pelo 
Ministério Público Eleitoral que 
requeriam a análise de supostas 
condutas vedadas por parte dos 

deputados. O juiz justifi cou a solici-
tação devido à necessidade de ana-
lisar a matéria por mais tempo. A 
votação será retomada assim que a 
análise for concluída. Os processos, 
sob relatoria do juiz José Dantas de 
Paiva, estavam sendo apreciados 
em bloco, a fi m de garantir a celeri-
dade das decisões.

O processo segue, portanto, 
para apreciação do juiz Francisco 
Glauber, e em breve deve ser colo-
cado em pauta para continuidade 
da votação e posterior decisão da 
Corte Eleitoral.

•Matemática
•INGLês

•PORTUGUês
•Japonês

Com o Kumon,
seu filho desenvolve
habilidades para
progredir  na escola
e na vida.

sem taxa de matrícula de 22/04 a 19/06/19
Consulte disponibilidade de disciplinas na unidade mais próxima

kkuuummmooonmundo

Traga 
seu filho 
para o Kumon 
e acompanhe 
suas vitórias 
a cada desafio.

inédito:
O Kumon tem uma programação de estudo 
individualizada, que respeita o ritmo de cada 
estudante. Dessa forma, os alunos superam as 
di�culdades passo a passo e se tornam mais 
con�antes e independentes. Com o Kumon, 
seu �lho também aumenta a concentração, 
acelera o raciocínio e desenvolve o hábito de 
estudar. Aprende por ele mesmo e para ele 
mesmo. Pode escrever:

o Kumon funciona.

encontre a unidade mais próxima!

0800 728 1121
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Vai custar caro ao Brasil a aprovação vapt-vupt da 
regra, pela Câmara, que tornou impositivas as “emen-
das de bancada”. Os parlamentares defi nem quanto 
querem gastar e o governo é obrigado a pagar, sim-
ples assim. Hoje, cada deputado e senador dispõe de 

R$15,4 milhões para torrar em sua base eleitoral como 
quiser. E o céu virou o limite para o “cheque especial” 
das emendas bancadas pelo pagador de impostos. 
Gastos são vinculados a toda Receita Corrente Líquida 
(RCL) do Brasil. 

Orçamento impositivo dá caneta ao Congresso

Pesquisa: 75,4% são contra legalização do aborto

AS INDIVIDUAIS
Primeiro, parlamentares 

fi xaram R$9,2 bilhões (1,2% da 
RCL) em “emendas individuais” 
só para 2019. São impositivas 
desde 2015.

50% EM UM ANO
Há também emendas de 

bancada (são 27; uma para cada 
unidade da federação), que em 
2020 vão aumentar quase 50% 
para R$6,7 bilhões.

BANCADA DOBRA
Cada emenda de bancada, 

sonho dos governadores, totaliza 
R$169,6 milhões por Estado este 

ano. Até 2021 vão a quase R$ 314 
milhões.

MUITO PODER
A bancada defi ne a aplicação 

da emenda. Pode gastar na obra 
de um hospital, por exemplo. 
Ou distribuindo o dinheiro entre 
ONGs picaretas.

MR. BORING
Amigos do diplomata 

Pedro Bório atribuem à sua 
não indicação para o posto de 
embaixador em Washington 
o mau humor do presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
que sentou sobre todas as 
indicações de embaixadores. 
Mas parece ser areia demais 
para o diplomata que o 
serpentário do Itamaraty 
chama de “Pedro Boring” 
(Pedro Tedioso).

MAIOR VISIBILIDADE
Aliados do governo querem 

a primeira-dama Michele 
Bolsonaro associando sua 
imagem positiva às ações 
do governo na área social. 
Lembram que Marisa Letícia 
nunca ajudou o governo do 
marido.

PODER SEM PUDOR

INSETOS E POLÍTICA

Governador de São Paulo, Franco Montoro 
era conhecido pelas gafes, por confundir nomes 
e pessoas. Certa vez, em uma cerimônia no 
Palácio dos Bandeirantes, ele reconheceu um 
político do interior conhecido por Mosquito. 
Simpático, abraçou o homem e, após os 
cumprimentos, fi cou em silêncio. Não se 
lembrava do nome, nem do seu município. 
Perguntou: “Como é que está sua cidade, 
Formiga?”

Levantamento do Paraná Pesquisa sobre 
a legalização do aborto mostra que 75,4% se 
dizem ser “contrários em qualquer situação”; 
18,8% são a favor e 5,8% preferiram não 
responder. 

Entre as mulheres o índice contrário é 

de 70,7%, mais de 10 pontos a menos que os 
80,6% de homens contra o aborto. O Paraná 
Pesquisa ouviu 2.071 brasileiros entre 4 e 6 de 
junho de 162 cidades. Apesar da alta rejeição, 
35,5% dos entrevistados admitem conhecer 
alguém que já fez aborto.

APOIO
O maior índice de apoio ao aborto está entre 

as pessoas com ensino superior completo: 28,1% 
desses entrevistados são a favor.

REJEIÇÃO
A maior rejeição à legalização do aborto está 

na soma de entrevistados das regiões Norte e 
Nordeste: 82,3% se dizem contra.

FAIXA ETÁRIA
Entre os mais jovens, o apoio à legalização 

do aborto é maior, mas ainda assim 69,6% dos 
entrevistados entre 16 e 24 anos são contra.

Sem dúvida nenhuma é um 
tema interessante”

Presidente do BNDES, 
Joaquim Levy, 
sobre a criação de moeda 
única de Brasil e Argentina

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Câmara dos Deputados / Reprodução

MERCADO PERSA
Ambulantes invadiram 

os arredores da Câmara ou 
disputam espaço no Anexo IV, 

oferecendo almoço, lanches 
etc ou batendo à porta dos 
gabinetes oferecendo joias, 
bugigangas, roupas etc.

EM DOIS ANOS
Nesta segunda (10), 

o Previdenciômetro da 
Confederação Nacional da 
Indústria chega a R$11 bilhões. 
É quanto já haveria sido 
poupado se a reforma proposta 
por Michel Temer tivesse sido 
aprovada em 2017.

TV FAZ MILAGRES
Há quem ache a deputada 

Érika Kokay (PT-DF) “cordial”, 
na TV. Estes dias, ela deixou 
cair papéis na chapelaria 
do Congresso e um rapaz a 
ajudou, gentil. Ela não se deu 
ao trabalho de balbuciar um 
“obrigada”.

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte realizou a prisão de 738 
suspeitos de crimes nos cinco pri-
meiros meses de 2019. A quanti-
dade é 25,7% maior que no mesmo 
período do ano passado, quando 
587 detenções foram registradas 
até maio de 2018.

Os números foram divulgados 
pela Delegacia Geral de Polícia do 
Rio Grande do Norte (Degepol). Os 
casos se referem às detenções fei-
tas em fl agrante e aos mandados 
judiciais de prisão. O mês de abril 
foi o que registrou o maior número 
de casos, com 213 suspeitos leva-
dos para custódia judicial. O mês 
de maio é o segundo, com 204.

No Rio Grande do Norte, se-
gundo os dados fornecidos para 
Polícia Civil, a média é de 4,92 
prisões de suspeitos por dia. O 
número equivale a quase uma 
detenção a cada 5 horas. A Dege-
pol não divulgou a tipifi cação dos 
crimes que geraram prisões em 
2019. Foram informados apenas 
os casos globais.

Em 2018, entre janeiro e maio, 
foram detidos 587 suspeitos. O 
mês de maio foi o que se registrou 

mais prisões: 164.
O levantamento apontou os 

casos relacionados com o crime de 
feminicídios (tentativas ou consu-
mados). Para este crime, foram 
feitas duas prisões em janeiro, 
uma em março, uma em abril e 
três em maio. 

Entre os cinco primeiros meses 
de 2018, apenas um suspeito foi 
preso por feminicídio no mês de 
fevereiro.

Média é de 5 pessoas presas por dia no RN

Polícia Civil já efetuou mais 
de 730 prisões em 2019

Segurança

José Aldenir / Agora RN

Número de suspeitos detidos até maio deste ano 
é 25,7% maior que no mesmo período de 2018

O comando do 9º Batalhão da 
Policia Militar do Rio Grande do 
Norte, localizado na Zona Oeste 
de Natal, recuperou 171 veículos 
roubados ao longo dos primeiros 
cinco meses de 2019.

Em entrevista ao programa 
Patrulha Agora, da rádio Agora 
FM (97,9 FM), o comandante do 
batalhão, major Givanildo Gomes 
do Nascimento, falou sobre as ati-
vidades exercidas. “Nós estamos 
fazendo diligências e conseguimos 

esse êxito de cinco meses nós re-
capturarmos os 41 foragidos e 196 
conduzidos. Nossa área é uma 
área também onde se recupera 
muitos veículos. Foram 171 veícu-
los recuperados”, disse ele.

A unidade é responsável pelos  
bairros de Cidade Satélite, Pla-
nalto, Cidade da Esperança, Nova 
Cidade, Cidade Nova, Bairro Nor-
deste, Quintas e Felipe Camarão, 
além das comunidades conhecidas 
como “Japão” e “Mosquito”.

 Comandante do 9º batalhão da PM, major Givanildo Gomes do Nascimento

PM já recuperou 171 veículos 
roubados na zona Oeste de Natal

Atuação
José Aldenir / Agora RN



A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) iniciou estu-
dos para dar aval para o cultivo de 
maconha para pesquisa e produção 
de medicamentos. 

Os diretores da instituição 
querem discutir a possibilidade de 
submeter à consulta pública duas 
propostas de resoluções: uma que 
regulará o plantio de Cannabis no 
Brasil para pesquisa e produção de 
medicamentos e outra com regras 
para registro e monitoramento des-
ses produtos.

A conferência estadual de 
saúde do Rio Grande do Norte 
será realizada de 11 a 13 de 
junho. Para participar, é neces-
sário entrar em contato com o 
conselho estadual de saúde ou 
Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap).

Os debates realizados nesta 
etapa devem contribuir para a 
formulação de políticas estadu-
ais de saúde e as propostas de 

cunho nacional serão apresenta-
das na 16ª Conferência Nacional 
de Saúde (8ª + 8), realizada pelo 
Ministério da Saúde e organiza-
da pelo Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) de 4 a 7 de agos-
to, em Brasília. As discussões 
terão os temas “Democracia e 
Saúde”, “Saúde como Direito”, 
“Consolidação dos Princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS)” 
e “Financiamento do SUS”.
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Internacionais

O Japão decidiu oferecer ao Brasil US$ 3,8 milhões de dólares de 
auxílio em apoio a refugiados e imigrantes da Venezuela.

Até fevereiro, cerca de 3,4 milhões de pessoas saíram da Venezuela 
para países vizinhos, devido a problemas políticos e econômicos. As 
regiões que receberam essas pessoas tiveram queda na qualidade de 
vida devido ao rápido infl uxo. O Brasil recebeu  96 mil refugiados.

Menino árabe que protestou
aos 10 é condenado à morte aos 18

Em 2011, um menino de 10 
anos liderou um protesto infantil, 
no qual crianças montadas 
em bicicletas protestavam por 
direitos humanos na Arábia 
Saudita. Hoje, aos 18 anos, ele 
pode enfrentar a pena de morte, 
segundo investigação da rede de 
televisão americana CNN.

Refugiados e imigrantes devolvidos 
à Líbia estão sendo vendidos

Migrantes e refugiados 
interceptados no Mediterrâneo 
"estão sendo vendidos" para 
trabalhos forçados ou para serem 
entregues a contrabandistas que 
prometem levá-los até a Europa, 
denunciou hoje o Escritório do Alto 
Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos. 

Reprodução / The Times

Reprodução CNN

FEDERICO SCOPPA / AFP

Japão oferece ajuda financeira
ao Brasil em apoio a venezuelanos

Reuters/Ricardo Moraes

Galeria na Irlanda do Norte oferece 
salto sobre foto de Donald Trump

Uma galeria de arte de 
Belfast, na Irlanda do Norte, 
oferece a oportunidade de saltar 
de uma plataforma para cair em 
um colchão infl ável com uma 
fotografi a gigante do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump. A experiência faz parte 
da exibição Jump Trump, obra 
dos fotógrafos holandeses Thomas 
Mailaender e Erik Kessels.

Em todo o ano de 2018, o po-
der Judiciário do Rio Grande do 
Norte julgou mais de 212 mil pro-
cessos e recebeu 196.010 novos 
casos. Com esse desempenho, a 
Justiça Estadual potiguar alcan-
çou o índice de 108,46% do cum-
primento da Meta 1 do Conselho 
Nacional de Justiça, a qual busca 
o julgamento de número maior de 
processos que os distribuídos no 
mesmo ano.

O resultado do cumprimento 
das metas pelos tribunais brasi-
leiros foi divulgado pelo CNJ no 
último dia 29 de maio, durante 
a 1ª Reunião Preparatória do 13º 
Encontro Nacional do Poder Judi-

ciário.
Umas das metas perseguidas 

pela Justiça é a priorização do 
julgamento de processos relati-
vos a crimes contra a administra-
ção pública (como a corrupção) e 
de improbidade administrativa. 
O TJRN teve o segundo melhor 
resultado entre os tribunais es-
taduais (índice de 131,80%) na 
Meta 4, atrás apenas do TJDFT 
(131,95%). 

O Judiciário potiguar julgou 
14.670 processos desta natureza 
ao longo de 2018, de um acervo de 
15.901. A meta estabelecida era 
julgar 70% das ações distribuídas 
até o fi m de 2015. Em 2018, Judiciário potiguar julgou 14.670 casos relativos a crimes de corrupção

Judiciário potiguar realizou julgamento 
de mais de 212 mil processos em 2018

Números

Reprodução / TJRN A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) fez um aler-
ta para a falta de progresso 
na redução da transmissão de 
doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) e recomen-
dou o uso de camisinha para 
impedir essa disseminação.

Um relatório da OMS re-
velou que, a cada dia, são re-
gistrados no mundo mais de 
1 milhão de casos de doenças 
sexualmente transmissíveis

De acordo com dados mais 
recentes, em 2016 houve 
mais de 376 milhões de novas 
infecções de clamídia, gonor-
reia, sífi lis e tricomoníase. 

"Estamos vendo uma 
falta de progresso preocu-
pante na luta para impedir 
a disseminação de infeções 
sexualmente transmissíveis 
em todo o mundo", disse o 
diretor-geral de Preparação 
e Resposta a Emergências 
da Organização Mundial de 
Saúde, Peter Salama.

OMS alerta para 
aumento de DSTs na 
era dos aplicativos 
de encontros

Sexo

Peter Salama, diretor da OMS

Reprodução / USAID

Anvisa estuda aval para cultivo de 
maconha para uso farmacêutico

Conferência estadual de saúde 
começa nesta terça-feira

Estudo
Reunião

Anvisa estuda uso farmacêutico da erva

Divulgação / Polícia Federal
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/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasilwww.makro.com.br

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 10 de junho a 13 de junho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a 
quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos 
retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos 
em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas 
poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

49,90
PCT.

R$

16,49
EMB.

R$

15,89
EMB.

R$

19,90
PCT.

R$ 36,90
PCT.

R$

Hambúrguer de frango Tony
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

Salsichão 
Tony
Tradicional 
ou para 
churrasco, 
pacote c/ 
2,5kg

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

9,98

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de

21,49
KG

R$

Linguiça suína para 
churrasco Aurora
Pacote c/ 5kg

Café 
Santa 
Clara 
Pacote 
c/ 250g

3,99
PCT.

R$ 3,89
PCT.

R$ 4,59
PCT.

R$

Patinho bovino 
Peça, a partir de

18,99
KG

R$

Sobrecoxa 
de frango 
congelada Sadia
Pacote c/ 1kg

8,55
PCT.

R$

Lombo suíno congelado Aurora 
Peça  

15,99
KG

R$ 11,49
KG

R$17,89
PCT.

R$

Batata pré-
frita Aro
Pacote c/ 2kg

Apresuntado 
Peperi  
Peça

Margarina Primor 
Unidade c/ 3kg

15,89
UNID.

R$ 0,99
UNID.

R$

Néctar Nutrinéctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 200ml

Refrigerante Guaraná 
Antarctica Caçulinha  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 237ml

Água mineral sem 
gás Santa Joana 
Embalagem c/ 12 
garrafas  c/ 350ml

0,92
GARRAFA

R$0,43
GARRAFA

R$ 6,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg

4,79
PCT.

R$

Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 
395g

Catchup Tambaú
Unidade c/ 830g

2,99
UNID.

R$ 3,19
UNID.

R$

1,19
UNID.

R$ 2,79
UNID.

R$ 4,15
UNID.

R$5,89
UNID.

R$ 8,29
UNID.

R$

3,45
PCT.

R$

Biscoito de maizena Fortaleza
Pacote c/ 400g
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Pneu Direction Touring
175/65 R14 82T

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

2,65
LATA

R$

Salsicha hot 
dog congelada 
Perdigão
Pacote c/ 5kg

Coquetel de 
saquê Padre 
Cícero
Garrafa c/ 890ml

Cachaça 
cristal 
São Paulo
Garrafa c/ 
355ml

Cachaça 
Gostosa
Garrafa 
c/ 480ml

1,89
GARRAFA

R$ 2,49
GARRAFA

R$ 5,99
GARRAFA

R$

Flocão 
Novomilho 
São Braz
Pacote c/ 500g

Canjica 
cristal Yoki
Pacote c/ 500g

Farofa de mandioca pronta Yoki  
Pacote c/ 1kg

0,99
PCT.

R$ 3,29
PCT.

R$ 7,39
PCT.

R$

Milho-verde 
Predilecta
Unidade c/ 200g

1,19
UNID.

R$

Mistura para 
bolo São Braz
Diversos sabores, 
unidade c/ 400g

Paçoquinha 
tablete Yoki
Embalagem 
c/ 1,1kg

3,09
UNID.

R$

3,39
EMB.

R$2,79
EMB.

R$

Papel de alumínio Wyda
Embalagem c/ 30cm x 7,5m

Copo térmico 
Darnel
Embalagem 
c/ 20 unidades 
p/ 118ml ou 177ml

Panela de 
pressão 
polida Clock 
Capacidade: 
4,5L

66,90
UNID.

R$ 65,90
UNID.

R$

Poltrona Natal Garden
Branca

Mesa monobloco 
íntima Garden
Branca

37,90
UNID.

R$

Ervilha 
Aro
Unidade 
c/ 200g

Leite de 
coco Aro

Prato raso 
descártavel 
Aro
Embalagem c/ 
50 unidades

Unidade c/ 200ml 15 cmUnidade c/ 500ml 21 cm

Polvilho 
doce 
m&k
Pacote 
c/ 500g

Amendoim 
m&k
Pacote c/ 
500g

245,90
UNID.

R$

24,5910x DE R$
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OFERTAS VÁLIDAS DE 10/6/2019 A 13/6/2019OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 10/6/2019 A 13/6/2019OFERTAS DE DIAS04

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasilwww.makro.com.br

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 10 de junho a 13 de junho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a 
quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos 
retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos 
em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas 
poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

49,90
PCT.

R$

16,49
EMB.

R$

15,89
EMB.

R$

19,90
PCT.

R$ 36,90
PCT.

R$

Hambúrguer de frango Tony
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

Salsichão 
Tony
Tradicional 
ou para 
churrasco, 
pacote c/ 
2,5kg

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

9,98

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de

21,49
KG

R$

Linguiça suína para 
churrasco Aurora
Pacote c/ 5kg

Café 
Santa 
Clara 
Pacote 
c/ 250g

3,99
PCT.

R$ 3,89
PCT.

R$ 4,59
PCT.

R$

Patinho bovino 
Peça, a partir de

18,99
KG

R$

Sobrecoxa 
de frango 
congelada Sadia
Pacote c/ 1kg

8,55
PCT.

R$

Lombo suíno congelado Aurora 
Peça  

15,99
KG

R$ 11,49
KG

R$17,89
PCT.

R$

Batata pré-
frita Aro
Pacote c/ 2kg

Apresuntado 
Peperi  
Peça

Margarina Primor 
Unidade c/ 3kg

15,89
UNID.

R$ 0,99
UNID.

R$

Néctar Nutrinéctar
Diversos sabores, 
unidade c/ 200ml

Refrigerante Guaraná 
Antarctica Caçulinha  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 237ml

Água mineral sem 
gás Santa Joana 
Embalagem c/ 12 
garrafas  c/ 350ml

0,92
GARRAFA

R$0,43
GARRAFA

R$ 6,19
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Feijão-carioca 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg

4,79
PCT.

R$

Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 
395g

Catchup Tambaú
Unidade c/ 830g

2,99
UNID.

R$ 3,19
UNID.

R$

1,19
UNID.

R$ 2,79
UNID.

R$ 4,15
UNID.

R$5,89
UNID.

R$ 8,29
UNID.

R$

3,45
PCT.

R$

Biscoito de maizena Fortaleza
Pacote c/ 400g
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Pneu Direction Touring
175/65 R14 82T

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

2,65
LATA

R$

Salsicha hot 
dog congelada 
Perdigão
Pacote c/ 5kg

Coquetel de 
saquê Padre 
Cícero
Garrafa c/ 890ml

Cachaça 
cristal 
São Paulo
Garrafa c/ 
355ml

Cachaça 
Gostosa
Garrafa 
c/ 480ml

1,89
GARRAFA

R$ 2,49
GARRAFA

R$ 5,99
GARRAFA

R$

Flocão 
Novomilho 
São Braz
Pacote c/ 500g

Canjica 
cristal Yoki
Pacote c/ 500g

Farofa de mandioca pronta Yoki  
Pacote c/ 1kg

0,99
PCT.

R$ 3,29
PCT.

R$ 7,39
PCT.

R$

Milho-verde 
Predilecta
Unidade c/ 200g

1,19
UNID.

R$

Mistura para 
bolo São Braz
Diversos sabores, 
unidade c/ 400g

Paçoquinha 
tablete Yoki
Embalagem 
c/ 1,1kg

3,09
UNID.

R$

3,39
EMB.

R$2,79
EMB.

R$

Papel de alumínio Wyda
Embalagem c/ 30cm x 7,5m

Copo térmico 
Darnel
Embalagem 
c/ 20 unidades 
p/ 118ml ou 177ml

Panela de 
pressão 
polida Clock 
Capacidade: 
4,5L

66,90
UNID.

R$ 65,90
UNID.

R$

Poltrona Natal Garden
Branca

Mesa monobloco 
íntima Garden
Branca

37,90
UNID.

R$

Ervilha 
Aro
Unidade 
c/ 200g

Leite de 
coco Aro

Prato raso 
descártavel 
Aro
Embalagem c/ 
50 unidades

Unidade c/ 200ml 15 cmUnidade c/ 500ml 21 cm

Polvilho 
doce 
m&k
Pacote 
c/ 500g

Amendoim 
m&k
Pacote c/ 
500g

245,90
UNID.

R$

24,5910x DE R$



A cantora Madonna lança na 
próxima sexta-feira, 14, o disco 
Madame X, que será o décimo 
quarto álbum de estúdio da can-
tora. Na última sexta-feira, 7, ela 
divulgou a canção “Dark Ballet”. 
A divulgação inclui o clipe ofi cial 
da música, que começa com uma 
citação de Joana D'Arc.

Até o momento, quatro músi-
cas do disco Madame X já foram 
divulgadas: Medellín, parceria com 
o colombiano Maluma, que ganhou 
clipe, I Rise, Crave (com partici-
pação de Swae Lee) e Future, em 
parceria com Quavo.

Apesar do disco ter lançamento 
previsto para 14 de junho, a im-
prensa estrangeira já elogia o novo 
trabalho de Madonna. O jornal 
inglês The Guardian classifi cou 
Madame X como “o álbum mais bi-
zarro de Madonna”. De acordo com 
o veículo, a cantora está à vontade 
com o pop latino que guia o álbum.

Para o The Times, Madame 
X é, talvez, o álbum mais ousado 
da carreira da artista. “Madame 

X versa entre música pop, latina 
e dance music, salta do pessoal 
para o político e cria um clima 
exótico e alegre que parece estra-
nhamente íntimo”, afi rma o jor-
nal. “Como se Madonna estivesse 
revelando uma parte até então 
oculta de sua alma”.

SEGUNDA-FEIRA, 10.06.2019Geral10

Um amigo retornou de uma viagem reclamando 
que comeu mal durante os dias de ócio. Passei boa par-
te de minha vida fazendo refeições na rua. Aprendi que 
alguns restaurantes são limpos e não fazem boa co-
mida, enquanto outros não são um primor de limpeza 
e servem uma comida deliciosa. A melhor maneira de 
escolher um restaurante é seguir a indicação de algum 
amigo que já foi lá e fi cou satisfeito. 

Quando viajar, a primeira coisa que deve fazer é 
perguntar às pessoas do lugar onde você pode comer 
bem. 

Nesse quesito, os franceses dão ótimas dicas por-
que eles não ligam para encenação nem para luxo. Para 

comer bem, você não precisa de porcelana inglesa, ta-
lher de prata, garçom de casaca. O brasileiro fi ca muito 
impressionado com esse tipo de encenação, gosta de 
se exibir, gosta de pagar mais caro que o necessário. Ou 
seja, vive de aparência.

Outra dica para quem viaja: Se você está em Lis-
boa, Natal, São Paulo ou Paris e não conhece nada, o 
melhor é procurar um restaurante que esteja cheio. É 
uma referência universal. Se ele está cheio, em geral, é 
bom. Mas tem de estar cheio de pessoas do lugar e não 
de turistas. Evite também restaurante frequentado por 
celebridades. Nesses lugares a comida é um detalhe. 
Seus frequentadores vão ali para aparecer.

Boa comida, diversão e arte
ailtonmedeiros1@hotmail.com

Medeiros

O humorista Sérgio Mallan-
dro fará participação especial no 
novo fi lme da franquia Homens 
de Preto, que estreia no dia 13 de 
junho, próxima quinta-feira.O 
papel de Sérgio Mallandro, que 
ainda não divulgado, faz parte 
de uma iniciativa internacional 
da Sony Pictures, que criou ver-
sões diferentes do fi lme para al-
guns países. Além da participa-
ção no fi lme, Sérgio gravou dois 
vídeos dentro do universo MIB. 

O primeiro, intitulado O Terno, 
já está disponível na página da 
Sony Pictures no Youtube.

Quarto fi lme da franquia, 
MIB: Homens de Preto - Inter-
nacional é conduzido por Chris 
Hemsworth e Tessa Thompson, 
que tentam descobrir um infi l-
trado na organização Men In 
Black. O longa contará com a 
participação de Will Smith, que 
atuou no primeiro fi lme da série, 
há mais de duas décadas.

Sérgio Mallandro faz 
participação especial em 
“MIB: Homens de Preto”

Madonna lança o novo álbum
“Madame X” na sexta-feira

Influência Latina

 Madame X será o décimo quarto 
álbum de estúdio da popstar Madonna

Sérgio Mallandro fará participação especial no novo fi lme Homens de Preto

Reprodução  / Madonna

Reprodução 

Reprodução 

Cinema

ENSAIO SOBRE SARAMAGO
A foto ao lado é uma das mais famosas do escri-

tor português e Nobel de Literatura José Sarama-
go. O que muita gente desconhece é que seu autor 
é o fotógrafo potiguar nascido em Cuiabá, Marcelo 
Buainain.

Radicado em Natal há 17 anos, ele é autor de 
quatro livros sobre fotografi a, um deles, “Índia 
Quantos Olhos tem uma Alma”, recebeu em 1998 o 
Prêmio Máximo conferido pela II Bienal Internacio-
nal de Fotografi a da Cidade de Curitiba.

Em 2011, a revista brasileira PhotoMagazine 
incluiu Buainain entre os dez fotógrafos brasileiros 
da década.

A foto de Saramago foi feita na casa da jornalista 
Cristina Duran, em Alfama, Lisboa, em fevereiro de 
1996.

KUBRUSLY EM CAICÓ
No e-mail que homenageou 

Maurício Kubrusly que deixou 
a Globo depois de 34 anos, Ali 
Kamel fez referência ao caicoen-
se Adelço Medeiros, conhecido 
como o Tio Patinhas do Nordes-
te, que o repórter entrevistou 
para um quadro do Fantástico. 
Segue o trecho:

"O título certeiro foi ideia 
de Zeca Camargo. Em 17 anos 
no ar, o Me Leva, Brasil rendeu 
270 reportagens. O conceito 
foi ampliado para temporadas 
internacionais, viajando por paí-
ses como Itália, Portugal, Índia. 
O quadro revelou personagens 
impagáveis, como o senhor mais 
azedo e mal-humorado que já 
se viu, o Seu Lunga; o pão-duro 
de Caicó, que chegava a dividir 
um palito de fósforo em dois pra 
economizar..."

SAMPA COM SOTAQUE POTIGUAR
Dois restaurantes conheci-

dos dos natalenses vão inaugu-
rar fi liais em São Paulo. 

O primeiro é o Mangai que 
inaugura este mês sua primeira 
fi lial no bairro do Itaim Bibi, 
entre Faria Lima e Iguatemi.

Até 2020 será a vez do Ca-
marões, também no Itaim Bibi. 

DISCURSOS
Recado para algumas auto-

ridades da Taba que em função 

Aqui é uma selva, 
é comer ou ser comido. 
Uns viraram lixo, outros 
viraram bicho". 

(Letra de um rap 
iraniano mencionado 
no filme Les chats persans).

"

do cargo são obrigados a falar 
em eventos públicos. Um bom 
discurso não precisa ser longo. 
Aliás, discursos longos, com 
raras exceções, geralmente são 
chatos e irritantes. 

O celebre discurso de 
Gettysburg, proferido por 
Abraham Lincoln em 19 de no-
vembro de 1863, por exemplo, 
durou dois minutos. Tinha três 
paragrafos e 272 palavras.

O de Martin Luther King 
Jr, "Eu tenho um sonho", 

proferido em Washington em 
28 de agosto de 1963 em favor 
dos direitos civis e da igualdade 
para os negros nos Estados Uni-
dos, durou 16 minutos. Que os 
dois exemplos inspirem nossas 
autoridades. 

BALBÚRDIA
O clima no PSL, partido 

do presidente Bolsonaro é de 
balbúrdia. Ninguém se entende. 
Já houve até troca de socos. 

As deputadas federais Joice 
Hasselmann e Carla Zambelli 
já trocaram xingamentos na 
internet e o deputado Alexandre 
Frota prometeu "colocar fogo" no 
PSL paulista e defendeu a saída 
de Eduardo Bolsonaro, fi lho 
do presidente, do comando da 
legenda no Estado.

No Rio Grande do Norte a 
insatisfação da base com o ge-
neral e deputado federal Eliéser 
Girão Monteiro Filho é enorme. 

O deputado estadual coronel 
Azevedo (PSL) anunciou que vai 
deixar o partido. O outro que 
seguirá os passos de Azevedo é o 
vereador Cicero Martins.

“O general tem que entender 
que ele é deputado federal do 
Rio Grande do Norte, foi eleito 
com os votos dos potiguares, não 
de Pernambuco ou do Ceará. 
Ele tem que lutar pelos interes-
ses do povo do Rio Grande do 
Norte”.

DE SALTO ALTO
E as mulheres do Brasil, 

hein? 
Quem diria que o futebol 

praticado por elas fosse um 
dia nos encher de esperança. 

Enquanto a seleção bra-
sileira de Marta nos alegra, 
a masculina de Neymar nos 
envergonha.

MedeirosAilton
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HORÓSCOPO

Aproveite o dia para resolver seus 
problemas pessoais e colocar sua vida 
em ordem. Depois do dever, que tal se 
divertir ou cuidar da beleza? Planeje um 
programa diferente para curtir a dois.

Tire o dia para descansar, evitando 
misturar assuntos de trabalho. 
Poderá fazer compras em 
liquidações, seja para casa ou para 
você. A dois, controle o impulso de 
discutir as diferenças entre vocês.

Você vai usar seu tempo livre para 
pensar na vida. Que tal cuidar do campo 
fi nanceiro, inclusive cobrando a pessoa 
que te deve? Há chance de reconciliação 
com um amor do passado.

No serviço, procure fi car em evidência 
e mostrar seus conhecimentos. Estará 
com a capacidade de sedução nas 
alturas, podendo chamar a atenção 
daquela pessoa especial.

Excelente dia para ajudar o próximo. 
Os astros favorecem as viagens. Você, 
que é uma pessoa tão comunicativa, 
poderá seduzir alguém durante uma 
conversa. Sexo romântico.

Você terá muitas opções de diversão, 
mas controle os gastos. A força do 
pensamento ajudará a concretizar seus 
projetos. Talvez conte um segredo ao 
seu par ou ouça dele uma confi dência.

O que fi zer hoje fi cará em evidência, 
então, a sugestão é cuidar da aparência 
e da sua imagem. Pegue leve nas 
cobranças em casa. Na paquera, preste 
atenção em pessoas mais novas.

Parentes vão buscar sua opinião sobre 
assuntos familiares. Se estiver num ritmo 
intenso de trabalho, será melhor fi car em 
casa para recarregar as baterias. Tome 
cuidado com um amor proibido!

Relaxe em casa com a família e os 
amigos, mas reserve, também, um 
tempo para sair e se divertir. Talvez 
conheça uma pessoa interessante 
numa balada.

Poderá contar com a cooperação dos 
colegas. Dia favorável para a diversão 
entre amigos. Alguém com quem se 
relaciona no trabalho deverá acelerar 
seu coração.

Dia perfeito para ficar com 
a família! Aproveite para se 
reconciliar com parentes com 
quem teve desentendimentos 
recentes. Na vida amorosa, seja 
mais flexível nas suas opiniões.

Vai sentir vontade de gastardinheiro 
com presentes, portanto,segure seus 
impulsos. Por trás da admiração que 
alguém tem pelo seu trabalho, pode 
existir uma paixão secreta.

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

Rael não consegue falar com Maria da Paz. Régis se insinua para Maria da Paz e Sueli nota. 
Rock aceita fi ngir que namora Jô. Márcio se desespera com a insistência de Kim. Maria da Paz 
exige que Márcio se entenda com Kim no trabalho. Kim revela a Jô que ela precisará custear 
sua estadia no hotel no dia das fotos. Kim aconselha Vivi a não ceder às chantagens de Camilo. 
Eusébio faz um acordo com Antero para investigar sua herança. Marlene admira Antero. Jô 
arma com Régis e pede para conhecer a família de Amadeu. 

A DONA DO PEDAÇO

Davi chega ao Brasil e afi rma que não deixará Sara se casar com Ali. Todos comemoram o 
sucesso do bingo feito para ajudar Missade a recuperar sua barraquinha de comida. Dalila 
conta a Paul sobre a gravidez de Helena. Benjamin se aproxima de Martin. Paul faz uma 
proposta arriscada a Miguel sem que Camila saiba. Cibele se frustra quando Benjamin diz que 
Martin não tem interesse por ela. Latifa e Abner se aproximam. Paul consegue um emprego 
para Fauze. Davi procura Ali. Helena revela a Laila que está grávida de Elias.

ÓRFÃOS DA TERRA

Dandara decide terminar o casamento com Quinzinho. Lidiane avisa a Jofre que ele terá que 
participar do concurso de dança como seu parceiro. Horácio aconselha Quinzão a revelar que 
ele é o fã de Lidiane. Galdino, com o disfarce da guru Adelaide, consegue tirar dinheiro de 
Álamo. Madá alerta Álamo sobre Adelaide. Lidiane recebe um convite para jantar com seu fã. 
Diego sugere que Larissa crie um projeto social. 

Lindomar canta e anima a todos no bazar benefi cente. Celsão leva João até a sala de Ruth, e 
a diretora pede explicações sobre o incidente com Bento. Verônica anuncia o recebimento de 
uma doação anônima equivalente ao valor necessário para a reforma da casa de Arlete. Bento 
diz à Poliana que João o empurrou de propósito, Filipa escuta e desmente o menino. Gabriela 
leva Vini para passar em consulta com seu tio dentista. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

Junior mostra os ensaios para
a turnê comemorativa com a 
irmã Sandy: "Dada a largada"

Namorada posta foto na cama com o 
ator José de Abreu: "sendo mimada"

Volta aos palcos

Registro

Nova turnê do retorno de "Sandy & Júnior" será iniciada no próximo dia 12

Reprodução/Instagram

Em clima de família, a dupla 
Sandy e Junior inicia os trabalhos 
para voltar os palcos, 12 anos de-
pois de se separarem, para uma 
turnê comemorativa que se inicia 
dia 12 do próximo mês, em Recife. 

Nos últimos dias, Junior postou 
foto do ensaio para a apresentação 
da dupla, que promete ser histó-
rica. Xororó aparece na imagem 
acompanhando o fi lho. Lucas Lima, 
marido de Sandy e diretor musical 

do show, é visto discretamente à 
direita do cunhado. "Dada a larga-
da nos ensaios. Que vibe! (Detalhe 
do corujão no fundo da foto... �)", 
escreveu Junior na legenda. Além 
de Sandy, uma das maiores entu-
siastas desse retorno, Fernanda 
Gentil, comentou: "Boraaaa". Re-
nato Aragão, Wagner Santisteban 
e Rogério Flausino, vocalista do 
grupo Jota Quest, também curti-
ram a postagem.

Uma semana após assumir pu-
blicamente o romance com José de 
Abreu, de 73 anos, a maquiadora 
Carol Junger, de 22, resolveu pos-
tar o primeiro registro com o ator 
em suas redes sociais. Na foto, os 
dois aparecem juntos na cama. 
"Sendo mimada depois de tirar um 
dente", escreveu Carol.  A foto foi 
feita na casa de Carol, na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste. O casal está 
junto há quase dois meses e fez a 
primeira aparição em público no 
show "Ofertório", de Caetano Velo-
so e os fi lhos, há quase duas sema-
nas na casa de shows Vivo Rio. Casal José de Abreu e Carol Junger

Reprodução/Instagram
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A atriz Patrícia Naves publicou 
uma coleção de fotos de diversos 
momentos em família com o ma-
rido Mauro Naves. A postagem, 
sem dúvida, é um gesto de apoio 
e carinho após o repórter ter sido 
afastado das coberturas esportivas 

da Globo. “Família. Gratidão sem-
pre”, resumiu a legenda. Com 31 
anos de emissora, o repórter prepa-
rava-se para a cobertura de mais 
uma Copa América. Entretanto, a 
Globo tomou a decisão após desco-
berta da participação do jornalista 

na polêmica que envolve Neymar e 
a modelo que acusa o jogador de es-
tupro e agressão. Na vida pessoal, 
Mauro vivia um momento especial 
e de muita felicidade como futuro 
vovô babão. A fi lha Raíssa Naves 
aguarda a espera de Luiza. 

Tiririca utilizou o perfi l 
ofi cial no Instagram para ce-
lebrar mais um aniversário da 
esposa, Nana Magalhães, que 
completou 41 anos na sexta-
-feira, 7. 

Além de uma bela decla-
ração, o político e humorista 
usou a rede social, na hora 
de compartilhar várias fo-
tos românticas do casal. Nas 

imagens, os dois aparecem no 
melhor clima de amor e sinto-
nia possível, e exibindo belos 
sorrisos. 

“Hoje é o seu dia, mas 
quem ganhou o presente fui 
eu! Minha companheira, mi-
nha parceira, minha cúmpli-
ce, meu braço direito, meu 
tudo, minha vida. Parabéns”, 
escreveu Tiririca.

Repórter Mauro Naves foi afastado temporariamente da cobertura esportiva da Globo após se envolver no "Caso Neymar"

Após ser afastado da TV, Mauro
Naves recebe elogio da mulher

Tiririca
capricha na declaração para 
celebrar 41 anos da esposa

"Caso Neymar"

Homenagem

Reprodução / Instagram
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Reprodução 

A cantora Jojo Todynho perdeu 
18 Kg em apenas dois meses e tem 
compartilhado o resultado nas re-
des sociais. Na última quinta-feira,  
6, ela publicou em seu Instagram 

Stories uma foto em que aparece 
usando uma calcinha de renda. 

A artista ainda pretende fazer 
enxerto de gordura nos glúteos e 
fazer lipoaspiração nas costas. “Es-

tou fi rme e forte no meu foco, não 
só pela estética, mas também pela 
minha saúde. Quero fazer uma li-
po nas costas e com isso enxertar 
a gordura no bumbum para deixar 

ele mais empinadinho. Veio de 
mim mesmo a ideia das cirurgias. 
Eu sou assim, um belo dia acordo 
com alguma ideia na cabeça e vou 
lá e faço”, disse ela.Cantora carioca Jojo Todynho perdeu 

mais de 18 kg em apenas dois meses

Jojo Todynho posa de calcinha de nas redes sociais
Saúde

Claudia Leitte comparti-
lhou na última sexta-feira, 7, 
um momento de muita emoção. 
A cantora, que está grávida de 
sete meses, postou uma foto em 
que mostra ela vendo o rosti-
nho da fi lha, Bela, no exame de 

ultrassom.
"Meu obstetra, há 10 anos, 

me deu um presente tão lindo: eis 
que minha fi lhinha, #Bela, posou 
pra uma foto, cheia de charme!", 
escreveu a baiana Cláudia Leit-
te, após mostrar o rosto da fi lha.

Claudia Leitte vê rosto
da filha, Bela, em ultrassom

Cheia de charme

Claudia Leitte conheceu o rosto da fi lha, Bela, durante exame de ultrassom 

Reprodução / Instagram
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Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: "Uso 
da cadeirinha, que 
Bolsonaro quer isentar 
de multa, reduziu 
em 60% as mortes de 
crianças no trânsito";

...do jornalista Gerd 
Wenzel: "Maior rede 
sueca de produtos 
orgânicos, os 
supermercados Paradiset, 
baniu produtos brasileiros 
de suas prateleiras. 
Motivo: 51 agrotóxicos 
proibidos na Europa, são 
utilizados no Brasil";

...da Folha de S. Paulo: 
"Hacker invade celular 
de Moro, usa aplicativos e 
troca mensagens por seis 
horas".

>> GIRO PELO TWITTER...

Divulgação

Instagram / Reprodução Cedida

Instagram / Reprodução

ACESSIBILIDADE
Já está em vigor a norma 

que garante às pessoas com 
defi ciência visual o direito de 
receber cartões de crédito e 
de movimentações bancárias 
com caracteres de identifi ca-
ção em braile. A Lei 13.835, 
de 2019 foi publicada na últi-
ma quarta-feira, 5, no Diário 
Ofi cial da União.

LANÇADO
O advogado potiguar Thia-

go Modesto Protásio lançou 
na semana passada, na Ga-
leria Fernando Chiriboga, 3º 
piso do Midway Mall, o livro 
“Execução Fiscal: Aspectos 
Práticos”.
Na obra, as mudanças 
no sistema tributário são 
analisadas pelo autor, que se 
debruçou sobre os principais 
aspectos formais e materiais 
exigidos no Código Tributá-
rio Nacional e no Processo 
Judicial Tributário.

 A proximidade com a 
ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
fez com que o deputado 
estadual Albert Dickson 
conseguisse dela um 
reforço junto ao ministro de 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, para ten-
tar a liberação de recursos 
para a obra de readequação 
da Ponte Newton Navarro, 
que irá melhorar a segu-
rança do local, que tem 
sido palco, infelizmente, de 
inúmeros casos de suicídio. 

 Segundo Albert Dickson, 
é preciso um investimento 
de no mínimo R$ 400 mil 
para que as grades de pro-
teção sejam aumentadas, 
para evitar mais casos de 
morte.

 O alerta deixado pelo 
parlamentar, que é médi-
co, durante entrevista ao 
Agora News, na 97FM, é 
de que Governo e Prefei-
tura precisam priorizar a 
questão, que já virou caso 
de saúde pública. Segundo 
Albert Dickson, a governa-
dora Fátima Bezerra tem 
se mostrado bastante sensí-
vel à causa, tanto é que foi 
ela quem expôs ao ministro 
Canuto a situação.

Destaques
 da coluna

A nova coleção da marca fi tness 

Beat.co, das empresárias Marília 

Navarro, Cecília Sales e Marcelinha 

Nogueira, já  está disponível nas 

araras da loja Trend For You. Aliás, 

o lançamento da coleção Outono 

2019 promoveu neste sábado o Aulão 

Beat.co, na Avenida Afonso Pena, que 

foi comandado pelo educador físico e 

personal trainer Victor Oliveira. A já  

bombadíssima marca genuinamente 

potiguar tem como garota 

propaganda a 'digital infl uencer' 

fi tness Nara Marques

O ator Cauã Reymond é o protagonista da co-
leção masculina para o Dia dos Namorados da 
luxuosa marca de joias Vivara

Senadora Zenaide 
Maia recepcionan-
do o juiz federal e 
professor de Direi-
to da UFRN Ivan 
Lira de Carvalho, 
semana passada, 
na Comissão de 
Constituição e 
Justiça do Senado, 
quando o jurista 
potiguar parti-
cipou de debate 
sobre o Pacote 
Anticrime de Moro

O grupo SetCenas marcou presença, na última quar-
ta-feira, na pré-estreia do Festival Varilux de Cinema 
Francês, que desde o dia 06 de junho exibe, na sala 6 
do Cinépolis, fi lmes contemporâneos da sétima arte 
francesa

NECESSIDADE
O deputado Kelps Lima 

(SDD) fez, na semana passa-
da, um apelo ao Governo do 
Estado no plenário da Assem-
bleia Legislativa para que 
seja realizada a renovação do 
contrato com a Associação dos 
Surdos, que vence neste mês 
de junho, segundo o parlamen-
tar. Para ele, a continuidade 
do serviço é necessária para 
que os alunos surdos da rede 
estadual de ensino possam 
compreender as aulas.

MEMORIAL MODERNIZADO
O Hospital Memorial 

São Francisco, referência 
em ortopedia e traumatolo-
gia no RN, passou por uma 
ampla reforma durante 
quase três anos e agora 
inaugura suas várias alas 
modernizadas para um 
atendimento mais huma-
nizado. Na área de con-
sultórios, os serviços estão 
ampliados com pediatria, 
neurologia, proctologia, 
dermatologia, angiologia, 
buco-maxilo, hiperbárica, 
clínica geral e ortopedia. 
Para os pacientes que 
buscam consultas ortopé-
dicas de joelho, quadril, 
ombro, pé, mão e coluna, 
o Memorial abriu a clínica 
Artrocenter, já inaugurada 
e funcionando com renoma-
dos médicos especialistas.

SÓ DEUS!
“Estou perdendo a 

esperança de que al-
gum dia apareça no Rio 
Grande do Norte um fi lho 
de Deus, governador do 
Rio Grande do Norte, que 
diga 'eu vou pelo menos 
melhorar a saúde do esta-
do'”. Do deputado estadu-
al Tomba Farias durante 
sabatina do secretário es-
tadual de Saúde Pública, 
médico Cipriano Maia, 
na Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa, 
na última quarta-feira.
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A atriz Patrícia Naves publicou 
uma coleção de fotos de diversos 
momentos em família com o ma-
rido Mauro Naves. A postagem, 
sem dúvida, é um gesto de apoio 
e carinho após o repórter ter sido 
afastado das coberturas esportivas 

da Globo. “Família. Gratidão sem-
pre”, resumiu a legenda. Com 31 
anos de emissora, o repórter prepa-
rava-se para a cobertura de mais 
uma Copa América. Entretanto, a 
Globo tomou a decisão após desco-
berta da participação do jornalista 

na polêmica que envolve Neymar e 
a modelo que acusa o jogador de es-
tupro e agressão. Na vida pessoal, 
Mauro vivia um momento especial 
e de muita felicidade como futuro 
vovô babão. A fi lha Raíssa Naves 
aguarda a espera de Luiza. 

Tiririca utilizou o perfi l 
ofi cial no Instagram para ce-
lebrar mais um aniversário da 
esposa, Nana Magalhães, que 
completou 41 anos na sexta-
-feira, 7. 

Além de uma bela decla-
ração, o político e humorista 
usou a rede social, na hora 
de compartilhar várias fo-
tos românticas do casal. Nas 

imagens, os dois aparecem no 
melhor clima de amor e sinto-
nia possível, e exibindo belos 
sorrisos. 

“Hoje é o seu dia, mas 
quem ganhou o presente fui 
eu! Minha companheira, mi-
nha parceira, minha cúmpli-
ce, meu braço direito, meu 
tudo, minha vida. Parabéns”, 
escreveu Tiririca.

Repórter Mauro Naves foi afastado temporariamente da cobertura esportiva da Globo após se envolver no "Caso Neymar"

Após ser afastado da TV, Mauro
Naves recebe elogio da mulher

Tiririca
capricha na declaração para 
celebrar 41 anos da esposa

"Caso Neymar"

Homenagem

Reprodução / Instagram
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A cantora Jojo Todynho perdeu 
18 Kg em apenas dois meses e tem 
compartilhado o resultado nas re-
des sociais. Na última quinta-feira,  
6, ela publicou em seu Instagram 

Stories uma foto em que aparece 
usando uma calcinha de renda. 

A artista ainda pretende fazer 
enxerto de gordura nos glúteos e 
fazer lipoaspiração nas costas. “Es-

tou fi rme e forte no meu foco, não 
só pela estética, mas também pela 
minha saúde. Quero fazer uma li-
po nas costas e com isso enxertar 
a gordura no bumbum para deixar 

ele mais empinadinho. Veio de 
mim mesmo a ideia das cirurgias. 
Eu sou assim, um belo dia acordo 
com alguma ideia na cabeça e vou 
lá e faço”, disse ela.Cantora carioca Jojo Todynho perdeu 

mais de 18 kg em apenas dois meses

Jojo Todynho posa de calcinha de nas redes sociais
Saúde

Claudia Leitte comparti-
lhou na última sexta-feira, 7, 
um momento de muita emoção. 
A cantora, que está grávida de 
sete meses, postou uma foto em 
que mostra ela vendo o rosti-
nho da fi lha, Bela, no exame de 

ultrassom.
"Meu obstetra, há 10 anos, 

me deu um presente tão lindo: eis 
que minha fi lhinha, #Bela, posou 
pra uma foto, cheia de charme!", 
escreveu a baiana Cláudia Leit-
te, após mostrar o rosto da fi lha.

Claudia Leitte vê rosto
da filha, Bela, em ultrassom

Cheia de charme

Claudia Leitte conheceu o rosto da fi lha, Bela, durante exame de ultrassom 

Reprodução / Instagram



O governo brasileiro não tem a 
intenção de restringir as atividades 
da chinesa Huawei, apesar das ad-
vertências do governo norte-ame-
ricano, afi rmou o vice-presidente 
da República, Hamilton Mourão. 
Em recente viagem à China, ele 
participou de encontro com o pre-
sidente-executivo da Huawei, Ren 
Zhengfei.

"A Huawei vem sendo acusada 
de repassar os dados que ela tem 
ao governo chinês. Conversei com 
ele que tem que criar um clima de 
confi ança. Enquanto houver esse 
clima de confi ança não tem pro-
blema nenhum”, contou. “O Brasil 
não tem nenhum plano disso (res-
tringir as atividades da empresa).”

O vice-presidente lembrou que 
apenas quatro empresas no mundo 
dominam hoje a tecnologia do 5G, 
duas fi nlandesas e duas chinesas, 
a Huawei entre elas. 

O Brasil pretende realizar lei-
lão de frequências para operação 
da tecnologia 5G em 2020. 

Os Estados Unidos acusam a 
Huawei de ser instrumento de ati-
vidades de espionagem do governo 
chinês. A empresa e a China negam 
qualquer ação nesse sentido. Há, 
no entanto, uma disputa comercial 
sobre o dominío do mercado mun-
dial do sistema 5G.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  - LS

J. Correia  Construção e Investimentos LTDA, CNPJ 12.654.520./0001-05, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio do Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para o empreendimento Flor De Lins, na rua Flor de Lins 
loteamento Novo Alecrim, Macaiba/RN.

José Correia
Sócio Administrador

LICENÇA AMBIENTAL

ESTRUTURAL ESCÓCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 
32.550.431/0001-18 torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 27/05/2019, através do Processo Administrativo Nº 019041/2019-08, a Licen-
ça Simplifi cada de um Empreendimento Residencial Multifamiliar, com área construída de 
aproximadamente 8.022,46 m² em um terreno de 1.335,55m², situado na Rua Angelo Varela, 
1058, Tirol – CEP 59015-010 - Natal / RN, fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias 
para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

POSTO PADRE CICERO LTDA
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

POSTO PADRE CICERO LTDA, CNPJ: 04.562.586/0001-39 torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a Licença de Instalação (LI) para a atividade de Posto Revendedor de Combus-
tíveis líquidos localizado na R PRINCIPAL, 197 ARENÃ CEP: 59.162-000 no Município de 
SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

CLAUDIONOR FERREIRA MORENO 
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MASSIMILIANO SANTA MARIA, CPF: 013.331.054-01, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a LRO para o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, localizado na Rua dos Gafanhotos, s/n – 
Pipa – Tibau do Sul/RN.

 MASSIMILIANO SANTA MARIA
Proprietário

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 001/2019

O Pregoeiro da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Jaime Ferreira Andra-
de, CNPJ: 02.853.178/0001-00 – Bento Fernandes-RN, nomeada através de Ata em e 22 de Mar-
ço de 2019 pelo Senhor Presidente, torna público o resultado do processo licitatório acima citado, 
que teve como vencedora a empresa W DANTAS BEZERRA – ME, CNPJ: 18.602.368/0001-95, 
vencedora dos Itens licitados, com valor global de R$ 22.528,00 (vinte e dois mil, quinhentos e 
vinte e oito reais) conforme mapa de apuração de fase de lances e adjudicação dos itens licitados 
pelo Pregoeiro, Base Legal: Lei Federal 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. Informamos ainda que os autos do processo encontram-se a disposição dos interes-
sados na sede da Associação.
Bento Fernandes-RN, 22 de Abril de 2019

Francisco Raniere Ribeiro da Silva
Presidente da Associação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190001
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 001/2019

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA JAIME FERREIRA 
ANDRADE
CONTRATADO: W DANTAS BEZERRA – ME, CNPJ: 18.602.368/0001-95
OBJETIVO: aquisição de materiais e equipamentos esportivos, uniformes e materiais para divulgação, 
destinados a Implantação de 1 núcleo de esporte educacional para o desenvolvimento do Programa 
Segundo Tempo.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO – R$22.528,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais) 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – 22/04/2019 até 31/12/2019
FONTE DE RECURSOS – Para execução do projeto previsto neste Termo de Fomento, serão disponi-
bilizados recursos pelo Ministério do Esporte no valor total de R$ 100.000,00(cem mil reais), à conta da 
ação orçamentária 20JP, PTRES 142163, Elemento de Despesa- 33.50.41.

Base Legal: Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/02 e suas alterações legais
 Data Assinatura: 23 de Abril de 2019
PELO CONTRATANTE: Francisco Raniere Ribeiro da Silva, CPF: 057.979.734-13 – Presidente da As-
sociação
PELA CONTRATADA:WAGNER DANTAS BEZERRA, CPF: 044.944.294-22, – Representante Legal

EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO 20 DIAS 
De ordem do Exmo. Sr. Dr. José Conrado Filho, juiz de direito da 1ª vara cível da comarca de Natal, 
localizada na rua Doutor Lauro Pinto, 315, 4º andar, Candelária, Natal/RN, na forma da lei. 
Manda, pelo presente edital de citação, para citar a empresa PARTEX INCORPORAÇÕES LT-
DA, AGRA PRADESH INCORPORAÇÕES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES, que se encontram em local inserto e não sabido, para, querendo, contestar a 
ação no prazo de quinze(15) dias. No processo de número 0812125-79.2014.8.20.5001. Citação  
nos termos do artigo 256, inciso II do CPC. 
 Advertência: caso não seja contestada a ação, serão tidos como verdadeiros os fatos alegados 
pela autora(art. 285 do CPC). 

 A Associação Brasileira 
da Indústria de Alta Tecno-
logia de Produtos para Saúde 
(Abimed) projeta crescimento 
de 5% a 7% em 2019. A apos-
ta do setor será em sistemas 
que anteveem em 24 horas se 
um paciente terá uma piora 
clínica. Ou que monitoram 
dados e enviam alertas, por 
aplicativo, sobre a condição 
de cada paciente ao médico. 
Enquanto a economia na-
cional patina, o setor de tec-
nologia médica mantém um 
crescimento sustentável. O 
consumo registrou aumento 
de 13,5% em 2018. 

"A evolução tecnológica 
deverá produzir grandes mu-
danças na interação entre os 
elos da cadeia de saúde (in-
dústria, distribuidores, hospi-
tais, pagadores, profi ssionais 
de saúde e pacientes)", diz  
Carlos Alberto Goulart, pre-
sidente-executivo da Abimed.

Tecnologia 
médica projeta 
crescimento de 
até 7% este ano

Serviço

Dados divulgados pela 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) mos-
tram que houve crescimento 
de 5,4% no número de domi-
cílios que contam com serviço 
de banda larga fi xa no Brasil, 
algo em torno de 1,6 milhão 
de casas e apartamentos. 
Somente em abril de 2019, o 
serviço foi prestado em 31,6 
milhões de residências. As 
responsáveis pelo crescimen-
to foram as Prestadoras de 
Pequeno Porte (PPPs), que  
passaram a atender 1,71 mi-
lhão de casas.

Banda larga fixa 
está presente em 
31 milhões de 
residências

Resultado

Serviço creceu 5,4% em 2019

Marcelo Camargo/Agência Brasil

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a ad-
judicação e homologação da Concorrência nº 00018/2019 cujo objeto é a Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras 
para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor da empresa Mestre Sala 
Locação e Eventos LTDA no valor total de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis 
reais) no dia 05/06/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adju-
dicação e homologação da Concorrência nº 00019/2019 cujo objeto é a Aquisição 
de Material Médico para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor da 
empresa CRM Comercial LTDA no valor total de R$ 806,40 (oitocentos e seis reais 
e quarenta centavos) no dia 06/06/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

 

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

São Miguel do Gostoso/RN, em 27 de maio de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, balizado pelo Parecer de Julgamento 
datado de 24 de maio de 2019, vem ADJUDICAR o resultado da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP 
Nº 012/2019, às empresas conforme abaixo especificado, objetivando à AQUISIÇÃO FUTURA DE 
COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS, os quais compõe a frota municipal, conforme especificações 
contidas no Edital e anexos.

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Antônio Marcos Catarina - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN
 

Empresa 

 
CNPJ (MF)

 

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA

 
04.839.900/0008-54

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

 

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
datado do dia 24 de maio de 2019, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 012/2019, às empresas conforme abaixo especificado, objetivando a 
AQUISIÇÃO FUTURA DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS, os quais compõe a frota municipal, 
haja visto que foram as propostas mais vantajosas apresentadas à Edilidade, estando de acordo com as 
condições de mercado e especificações do Edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2019

José Renato Teixeira de Souza - Prefeito Municipal

 

Valor total estimado para aquisição futura de forma parcelada em: R$ 1.428.840,00 (Um milhão, 
quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais). CONVOQUEM-SE a empresa acima 
mencionadas para a assinatura da ata de registro de preços.

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

Empresa 

 
CNPJ (MF)

 

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA

 
04.839.900/0008-54

 

 

Brasil vai manter Huawei entre 
os fornecedores de redes 5G

Telefonia

Vice-presidente Hamilton Mourão

Marcelo Camargo / Agência Brasil



Depois de uma passagem de 
sete anos pelo Chelsea, o meia-ata-
cante Eden Hazard foi ofi cializado 
nesta sexta-feira como novo reforço 
do Real Madrid. 

O craque belga acertou um 
contrato de cinco temporadas com 
o clube espanhol após ter sido o 
grande nome do clube inglês na 
fi nal da última Liga Europa, na 
semana passada, quando marcou 
dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o 
rival Arsenal.

O Manchester City está muito preocupado com o risco de não 
poder jogar a Liga dos Campeões da Europa. Investigado sobre su-
posto desrespeito ao fair play fi nanceiro imposto pela Uefa e frau-
des fi scais em balanços anuais, a direção do time inglês resolveu se 
antecipar a qualquer problema e entrou com uma apelação contra 
a entidade na CAS (Corte Arbitral do Esporte, na sigla em inglês) 
para tentar não ser excluído da principal competição de clubes do 
continente. " "Registramos um pedido do City contra decisões da 
Comissão de Controle Financeiro dos Clubes da Uefa", disse a CAS. 
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O atacante Neymar disse que 
teve ajuda de uma pessoa de sua 
assessoria e de um técnico de infor-
mática para montar o vídeo no qual 
se defende da acusação de estupro 
feita pela modelo Najila Trindade 
Mendes Souza, segundo informa-
ções da TV Globo. A declaração foi 
feita na noite da última quinta-fei-
ra na Delegacia de Repressão a 
Crimes de Informática (DRCI), na 
Cidade da Polícia, zona norte do 
Rio. O jogador foi ouvido por cerca 
de 1h30 minutos no inquérito que 
investiga suposto vazamento de 
imagens íntimas.

No último sábado, veio a pú-
blico um B.O. registrado por uma 
mulher em São Paulo. Ela acusa 
Neymar de ter sofrido estupro em 
Paris, para onde viajou a convite do 
próprio jogador, no mês passado. 
No B.O., ela afi rmou que o jogador 
estava aparentemente 'alterado', e 
após conversarem e trocarem carí-
cias no hotel onde ela estava hos-

pedada, o jogador se tornou agres-
sivo e "mediante violência, praticou 
relação sexual contra a vontade da 
vítima".

O jogador justifi cou que ape-
nas gravou a parte do vídeo onde 

explicava toda a situação para o 
público e não tinha total conhe-
cimento do restante do material 
que seria acrescentado. O atleta do 
PSG também permitiu que a polí-
cia acessasse o conteúdo inteiro da 

conversa entre ele e a modelo. Não 
houve, no entanto, a apreensão do 
aparelho.

Na saída do depoimento, 
Neymar deu uma breve declara-
ção. "Só quero agradecer todo o 
apoio e mensagem que todo mundo 
mandou, agradecer todo o carinho. 
Me senti muito amado", afi rmou, 
sem responder perguntas dos jor-
nalistas. 

Uma das advogadas do joga-
dor, Maíra Fernandes, afi rmou 
que a oitiva foi tranquila. "Neymar 
acabou de prestar depoimento e fez 
questão de vir o quanto antes para 
esclarecer tudo o que era devido. 
Nós confi amos plenamente que va-
mos provar a inocência dele", disse. 
"Ele está tranquilo em relação a 
isso e nós também."

O vídeo gravado por Neymar 
apresentava apenas parte da con-
versa entre ele e a suposta vítima. 
A sequência das conversas foi di-
vulgada apenas na quinta-feira.

Neymar depõe na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), no Rio

Neymar revela que assessores foram 
os responsáveis por conteúdo de vídeo
Cortado da Copa América por causa de uma lesão, atacante foi ouvido na Delegacia de Repressão a 
Crimes de Informática para explicar vazamento de imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro

Depoimento

Leo Correa / AP

O comitê organizador lo-
cal da Copa América recebeu 
sinalização positiva de que o 
presidente Jair Bolsonaro de-
ve ir à cerimônia de abertura 
da competição continental no 
estádio do Morumbi, em São 
Paulo. A partida inaugural é 
o jogo entre Brasil e Bolívia no 
dia 14 de junho.

“O cerimonial está estu-
dando e deu sinais de que é 
possível. Acho que ele gostaria 
de ir”, disse o secretário-geral 
da CBF, Walter Feldman.

Bolsonaro avalia 
participar da 
abertura da
Copa América

Presidente

Presidente pode ir ao Morumbi

Getty Images

O goleiro Alisson se apresentou 
à Seleção Brasileira na quinta-
-feira passada com um semblante 
muito feliz. Campeão pelo Liverpo-
ol da última Liga dos Campeões, 
vencida no sábado, em Madri, o 
jogador encontrou os companheiros 
em Porto Alegre, cidade onde mo-
rou durante grande parte da vida, 
e ressaltou que vai para a disputa 
da Copa América em um momento 
bastante especial na sua vida.

Fora o título e a boa tempora-
da, Alisson aguarda o nascimento 
do segundo fi lho. "Vir para a sele-
ção é sempre gratifi cante. Lógico 
que vencer um título é uma alegria 
imensa, ter a oportunidade de jogar 
pela seleção é um presente, uma 
alegria gigante. Estava ansioso por 
esse momento", disse o jogador. O 
goleiro se apresentou ao técnico 
Tite junto com o atacante Roberto 
Firmino, colega de Liverpool.

Os dois fi caram à disposição 
da equipe e participaram normal-
mente do amistoso do último do-
mingo, contra Honduras, no está-
dio do Beira-Rio. "É diferente jogar 
no Brasil. Teve a Copa na Rússia, 

jogamos aqui nas Eliminatórias, 
mas jogar uma Copa América aqui 
é diferente. Vamos fazer de tudo 
para dar o melhor resultado, que é 
um título", comentou Alisson.

Com a chegada da dupla, a 
seleção brasileira tem agora 23 
jogadores no elenco. Isso já con-
tando com Willian, do Chelsea, 
que foi convocado pelo treinador 

Tite para ocupar o lugar deixado 
pelo craque Neymar, cortado na 
quinta-feira após um exame de 
imagem detectar lesão grave no 
tornozelo direito. 

O então camias 10 se machu-
cou durante o amistoso contra o 
Qatar, na quarta-feira, e saiu de 
campo antes dos 30 minutos do 
primeiro tempo. 

Alisson abraça Casemiro na apresentação da seleção brasileira em Porto Alegre

Na chegada à Seleção, Alisson diz 
que vive momento especial na vida

Goleiro

Lucas Figueiredo / CBF

Hazard é oficializado como reforço do 
Real Madrid e assina por cinco anos

City entra com ação na CAS para não 
ser excluído da Liga dos Campeões

Ex-Chelsea

Manchester

Hazard, meio-campista belga

José Aldenir/AgoraRN
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O América entrou em campo 
na noite deste domingo, 9, para 
encarar a equipe do Serrano da 
Paraíba em duelo válido pela úl-
tima rodada da fase de grupos do 
Campeonato Brasileiro da Série 
D. Em duelo na Arena da Dunas, 
o Alvirrubro, que jogou sem sete 
titulares por opção do técnico Mo-
acir Júnior, goleou pelo placar de 

8 a 0.
Os gols da partida foram 

marcados por Joazi, Max, Roger 
Gaúcho, Adenilson e Murici, no 
primeiro tempo, e Geninho, Ro-
ger Gaúcho e Murici de novo, no 
segundo tempo. A goleada foi a 
maior da história da Arena das 
Dunas, inaugurada em 2014 para 
a Copa do Mundo.

Diante do resultado, o América 
garantiu a primeira colocação do 
Grupo A6 da Série D e, pelo cru-
zamento, agora vai medir forças 
diante do Bahia de Feira-BA, em 
jogos de ida e volta, pela segunda 
fase do torneio. O confronto, no en-
tanto, ainda pode ser mudado, já 
que o Bahia irá a julgamento por 
suposta escalação irregular.

Zagueiro Geninho comemora seu primeiro gol com a camisa do América; ele também foi titular pela primeira vez na equipe rubra

América goleia Serrano por 8 a 0 e 
garante vaga na 2ª fase da Série D
Mesmo jogando com o time reserva, Alvirrubro não tomou conhecimento 
do adversário e fez goleada histórica na Arena das Dunas neste domingo

Impiedoso

José Aldenir / Agora RN

Quando todo mundo ima-
ginava que o ABC iria voltar 
aos caminhos das vitórias, 
houve mais uma decepção. 
Encarando a Imperatriz do 
Maranhão no estádio Fras-
queirão, o Alvinegro foi do-
minado dentro de campo e 
acabou derrotado pelo placar 
de 4 a 2. O revés fez a equipe 
afundar ainda mais na lan-
terna, e culminou na saída 
do técnico Sergio Soares.

O jogo começou com uma 
intensa pressão da equipe 
da Imperatriz, que fez 1 a 0 
com Lucas Campos. O ABC 
empatou com Jefi nho, mas 
a Imperatriz guardou mais 
dois, com Renan Dutra e 
Mateus Lima. No segundo 
tempo, Jefi nho fez o segundo 
do ABC, mas Mateus Lima 
completou a vitória do time 
maranhense.

Diante do resultado, o 
Alvinegro segue na lanterna 
do Grupo A com apenas 4 
pontos conquistados. No dia 
seguinte à nova derrota, o 
técnico Sergio Soares pediu 
demissão. No clube, ele fez 
quatro jogos, e saiu derrota-
do em todos. Foram 12 gols 
sofridos nesta trajetória.

Acabaram os testes. Nes-
te domingo, 9, o Brasil fez 
o último amistoso antes da 
estreia na Copa América, 
cuja abertura é sexta-feira, 
14, contra a Bolívia. O teste 
fi nal foi contra a seleção de 
Honduras, no Beira-Rio, em 
Porto Alegre, e o escrete bra-
sileiro goleou por 7x0.

Gabriel Jesus, duas ve-
zes, Thiago Silva e Philippe 
Coutinho marcaram os gols 
da Seleção no primeiro tem-
po da partida. No segundo 
tempo, David Neres, Roberto 
Firmino e Richarlison foram 
os responsáveis por garantir 
o triunfo brasileiro em Porto 
Alegre.

Agora, todas as atenções 
se voltam para a partida 
diante da Bolívia, agendada 
para o estádio do Morumbi, 
em São Paulo. 

ABC perde de 
novo em casa, 
e Sérgio Soares 
pede demissão 

Brasil faz 7 a 0 
em Honduras no 
último jogo antes 
da Copa América

Fundo do poçoAmistoso

Seleção venceu com facilidade

Jeferson Guaraze / AFP


