
Natal - Rio Grande do Norte 
Sexta-feira, 19 de outubro de 201812 natal

Cartões de confirmação
do Enem serão 
liberados na próxima 
segunda (22)

Sisu disponibilizará 6,9
mil vagas para a UFRN

« UNIVERSIDADE »

« APURAÇÃO » Postagem nas redes sociais afirma que jovem foi agredido
durante alistamento. A agressão também teria tido teor “político”

Exército investiga caso de
intolerância em alistamento

Relato dá conta que um tenente teria agredido o jovem e dito que Bolsonaro vencerá eleição

Pelo relato, o jovem teria se le-
vantado antes da ordem do oficial
(apontado como Tenente Victor),
que teria se dirigido ao garoto de
maneira rude e questionado por
que o jovem não queria servir ao
Exército. A resposta foi que ele não
queria ficar no serviço militar por-
que queria cursar faculdade, o que
foi respondido pelo oficial. "E vo-
cê acha que eu não fiz faculdade
não?", teria dito o militar, de acor-
do com relato da mãe, antes de di-
zer para o garoto fazer mais flexões.

Ainda de acordo com a posta-
gem nas redes sociais, após as fle-
xões, o jovem se levantou e foi atin-
gido por um soco no peito. Em se-

guida, o oficial teria dito: "o seu
candidato não vai ganhar, não!
Quem vai ganhar é Bolsonaro, seu
maconheiro safado!". O jovem,
ainda de acordo com o relato da
mãe, teria dito que não tem posi-
cionamento político.

Em contato com a reporta-
gem da TRIBUNA DO NORTE, o
Exército informou o caso imedia-
tamente ao comando da 7ª Bri-
gada de Infantaria Motorizada,
que determinou a abertura de
uma sindicância sob a respon-
sabilidade do comando do 17º
GAC para apurar a situação e es-
clarecer o que ocorreu. 

"O Exército não aceita compor-

tamento ou desvios de conduta de
seu membros que afetem a ética e
valores militares. As normas e re-
gulamentos impõem tratamento
digno e respeitoso aos jovens bra-
sileiros que se apresentam para o
serviço militar", explicou o Exér-
cito através da Assessoria de Rela-
ções Institucionais do Exército do
Comando da 7ª Brigada de Infan-
taria Motorizada.

A condução da situação por
parte do Exército foi elogiada pe-
la mãe do adolescente. Em conta-
to feito pela corporação com ela,
foi informada que seria comuni-
cada assim que a sindicância ti-
vesse resolução.

Um possível caso de intole-
rância política durante se-
leção para serviço militar

em Natal está sendo apurado pe-
lo Exército. Um jovem, durante o
alistamento, teria sido chamado
de 'maconheiro' por um oficial que
participava do exame de aptidão
física, recebido um soco no peito
e ouvido do militar que Jair Bol-
sonaro (PSL) venceria a eleição
presidencial. A mãe do jovem, a
jornalista Ângela Bezerra, postou
o relato do filho nas redes sociais.

"Uma coisa é você ver isso
acontecer com os outros. Você se
solidariza, se coloca no lugar da
pessoa, reprova, enfim.... Porém,
outra coisa é acontecer com a sua
família. É seu filho, né? É muito
revoltante, a gente fica indigna-
do e a primeira reação foi não dei-
xar ficar por isso mesmo. Essas
coisas temos que denunciar, pois
claramente foi abuso de poder",
conta a mãe do adolescente em en-
trevista à TRIBUNA DO NORTE.
Ângela Bezerra também fez o re-
lato do ocorrido ao Ministério Pú-
blico Federal e pediu orientação
de como proceder.

Segundo o relato da mãe, o ca-
so ocorreu na quarta-feira (17), no
17º Grupo de Artilharia de Cam-
panha (GAC), em Natal. O jovem,
que completou 18 anos, foi acom-
panhado de um amigo e cumpri-
ram o protocolo para o alistamen-
to militar. De acordo com o rela-
to, após o exame de Saúde, duran-
te a avaliação física, na prova de
exercício de flexão, teria ocorri-
do o problema.

A Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, por
meio do  Conselho de En-

sino, Pesquisa e Extensão (Con-
sepe), divulgou nesta quinta-
feira (18) o quadro e vagas que
serão ofertadas em 2019 por
meio do Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu). Ao todo, a institui-
ção disponibilizará o total de
6.933 vagas, sendo 4.649 para
o primeiro semestre e 2.284 pa-
ra o 2º semestre. 

De acordo com a UFRN, o
número representa um aumen-
to de 10 vagas em relação ao ano
passado, em virtude da amplia-
ção da oferta para ingresso no
curso de Letras-Francês.

A Resolução nº 164/2018 do
Consepe também aprova as va-
gas de outros processos seleti-
vos para 2019: serão 750 para os
cursos com reingresso de segun-
do ciclo; 226 para as graduações
com Processo Seletivo Específi-
co (PSE); 105 por meio do Pro-
grama de Estudantes Convênio
de Graduação (PEC-G); 54 pa-
ra o convênio com instituições
do Timor Leste e 61 vagas para
mobilidade interna, na qual os
estudantes são transferidos pa-
ra o mesmo curso de outro cam-
pus da UFRN.

Todos os processos seletivos
somam 8.129 vagas para ingres-
so de novos alunos na universi-
dade em 2019. A mesma resolu-
ção aprovou a mudança dos no-
mes dos cursos de Agronomia
para Engenharia Agronômica,
e Gestão em Sistemas e Serviços
em Saúde para Saúde Coletiva.

Além disso, o Consepe acatou a
oferta de 20 vagas do curso de
Tecnologia da Informação via
PSE, para ingresso de alunos do
curso técnico em Tecnologia da
Informação e do programa Ta-
lento Metrópole.

Cartões
Os cartões de confirmação

do Enem de mais de 5 milhões
de inscritos serão liberados na
próxima segunda-feira (22) pe-
lo Inep. Com o documento que
pode ser obtido na página do
participante será possível veri-
ficar o local onde cada candi-
dato fará as provas. Além do lo-
cal, o cartão também indica nú-
mero de inscrição, data e horá-
rios das provas, detalhes sobre
atendimentos e recursos de
acessibilidade – se foi solicita-
do –, e o idioma estrangeiro es-
colhido.

A assessoria do Inep afirmou
que não há casos de inscritos
que não encontram seus cartões
ou de informações equivocadas.
De acordo com o órgão, os da-
dos preenchidos na inscrição
são automaticamente inseridos
nessa confirmação. De qualquer
maneira, a orientação é que, ha-
vendo algum problema, o estu-
dante entre em contato com os
canais de atendimento do MEC
pelo telefone 0800616161 ou
pelo link Fale Conosco, no site
da pasta.

As provas serão aplicadas
nos dias 4 e 11 de novembro em
todo o país. No primeiro dia do
exame (4/11), serão aplicadas as
provas de linguagem, ciências
humanas e redação. A aplicação
terá cinco horas e meia de dura-
ção. No segundo dia (11/11), ha-
verá provas de ciências da natu-
reza e matemática. 
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