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Cláudio Humberto

Mulher do ex-candidato do PT a presidente, 
Ana Estela Haddad desfruta de boquinha a quase 
3 mil quilômetros de distância em uma fundação 
credenciada pelo Ministério da Educação no Ma-
ranhão, um dos estados mais pobres do País. Só 

em 2018, Ana Estela recebeu mais de R$32 mil da 
Fundação Josué Montello, parceira do governo Flá-
vio Dino (PCdoB). Este ano, madame já levou R$ 
13 mil. Planilha no blog do jornalista Filipe Mota 
atesta remuneração do CPF *.257.668-.**

Mulher de Haddad tem 
‘boquinha’ no Maranhão

BOCA DE SIRI
A coluna tentou sem êxito saber da sra. Had-

dad a natureza do vínculo à Fundação. O PT diz 
não tratar de “assuntos de natureza pessoal”.

DIZ QUE NÃO ESTOU
Procurado, o governo do Maranhão, controlado 

pelo PCdoB, partido que é velho aliado do PT, não 
respondeu aos questionamentos.

DIZ QUE MORRI!
A fundação Josué Montello também foi inda-

gada sobre o assunto, mas se recusou a explicar o 
vínculo com Ana Estela Haddad.

CONTAS REJEITADAS
A Josué Montello já se enrolou com o Ministé-

rio Público no passado. As contas de 2004 a 2008 
foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas.

GOVERNOS DO PT DERAM 
R$30,7 BILHÕES A 4 PAÍSES

A lista de países que mais 
receberam financiamentos do 
BNDES nos governos Lula e 
Dilma mostra onde foi parar 
o dinheiro que teria feito a di-
ferença em áreas miseráveis 
do País. E tudo para garantir 
contratos sem licitação para 
a Odebrecht, na maior parte 
dos casos. Apenas quatro 
países – Angola, Argentina, 
Venezuela e República Domi-
nicana – levaram do Brasil 
US$8 bilhões em financia-
mentos sem retorno. Pior: o 
avalista do empréstimo é o 
governo brasileiro, ou seja, o 
contribuinte.

PAGANDO EM DOBRO
O contribuinte pagará 

tanto o que o BNDES tomou 
do Tesouro para financiar a 
Odebrecht lá fora quanto o 
calote do países financiados.

R$12,6 BILHÕES NO LIXO
Lula mandou o BNDES 

dar R$12,6 bilhões do Tesouro 
para financiar obras da Ode-
brecht em Angola. O prejuízo é 
o dobro desse valor.

DINHEIRO SALVADOR
Somente a bolivariana 

Venezuela aplicou um beiço 
de US$1,5 bilhão no Brasil. 
Equivalem a R$5,7 bilhões que 
salvariam vidas no Nordeste.

VALE CONTINUA IMPUNE
Prenderam arraia miúda, 

prenderam vigaristas que se 
passaram por vítimas para 
ganhar indenização, mas 
prender diretores da Vale pelo 
que deixaram de fazer para 
evitar Brumadinho, até agora, 
nada.

‘ÉTICA’ COM MORDOMIA 
Não explicam, mas os presi-

dentes do Conselho de Ética e de 
um “Centro de Estudos e Debates 
Estratégicos” da Câmara dos 
Deputados têm direito a carro 
oficial com placa preta, tudo por 
nossa conta.

DIA 17 SERÁ PUNK
Vale falar da mãe, puxão de 

cabelo e dedo no olho, na estraté-
gia da oposição a Bolsonaro para 
tentar impedir a reforma da Pre-
vidência na CCJ, dia 17. Petistas 
apostam na inexperiência do PSL.

TUDO SOB CONTROLE
O presidente do PSL, Luciano 

Bivar, está orgulhoso do desempe-
nho dos deputados do partido na 
CCJ da Câmara. Afinal, lembra 
ele, o PSL elegeu o presidente e 
escolheu o relator da reforma da 
Previdência.

MOURÃO SABE JOGAR
Mais que jogar para a plateia, 

o vice Hamilton Mourão parece 
determinado a jogar para a mídia 
hostil a Jair Bolsonaro. O general 
tem o talento de falar exatamente 
o que um e outro desejam ouvir.

MUDANÇA DE POSIÇÃO
Após dar um rolê na bolsa 

de valores de São Paulo falando 
mal da reforma da Previdência, o 
deputado Mauro Benevides Filho 
(PDT-CE) deu a Paulo Guedes a 
impressão de estar convencido a 
apoiá-la.

PURA EMBROMAÇÃO
Ex-ministro de Dilma e Líder 

da Maioria, o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) diz “não haver 
contagem de votos” do apoio à re-
forma da Previdência na Câmara. 
“Isso cabe a quem apresenta a 
proposta”.

"Não vejo muito essa questão 
de ‘alas’ no governo”

Ernesto Araújo
Ministro Relações Exteriores. Sobre a mudança 
no comando do MEC

Sergio Lima/AFP

PODER SEM PUDOR

BANANAS PARA OS CÉUS
Em campanha para presidente, no ano de 1950, o briga-

deiro Eduardo Gomes (UDN) mandou avisar que sobrevoaria 
Maceió em voo rasante, a bordo do DC-3 que utilizada em 
suas viagens. Silvestre Péricles (PSD), governador populista-
-maluco de Alagoas, saiu à sacada do Palácio dos Martírios 
e iniciou uma série espetacular de bananas para o alto, em 
“saudação” ao adversário. A certa altura, avisado por um 
assessor que sua mãe o chamava, o governador passou a 
tarefa ao funcionário: - Meu filho, fique aqui dando bananas 
enquanto vou verificar o que mamãe deseja.
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O prefeito Álvaro Dias não 
está satisfeito com a liberação de 
R$ 8 milhões de uma emenda já 
aprovada que previa R$ 24 mi-
lhões para a revitalização do mer-
cado da Redinha. 

Os ajustes, feitos neste fim de 
semana pela bancada parlamen-
tar, levaram nesta segunda-feira, 
8, o chefe do Executivo a agendar 
uma viagem para Brasília com a 
missão de conversar pessoalmente 
com os parlamentares. 

Segundo o secretário municipal 
de Turismo, Fernando Fernandes, 
os R$ 8 milhões não servem, já que 
os R$ 24 milhões da emenda fa-
ziam parte de uma previsão inicial 
do projeto.“Estamos falando aqui 

de algo muito importante para o 
turismo da Zona Norte, com efeito 
direto sobre toda a cadeia do turis-
mo de Natal”, acrescentou.

Motivado pelo movimento 
dos moradores da Redinha, que 
reagiram imediatamente ao pri-
meiro corte proposto na bancada, 
que deixaria apenas R$ 1 milhão 
para o projeto, o prefeito Álvaro 
Dias também não ficou satisfeito 
quando soube do recuo dos parla-
mentares, que acrescentaram mais 
sete milhões ao projeto. O chefe do 
Executivo liderou um protesto con-
tra o contigenciamento no último 
sábado, 6.

“Natal é uma cidade eminen-
temente turística, nunca investido 

nada na Zona Norte que tem uma 
tradição e uma história de grande 
interesse para quem vem nos visi-
tar. Agora que isso finalmente ia 
acontecer, sem aviso prévio ou ex-
plicação, nossa bancada faz isso”, 
criticou Fernando Fernandes.

Foram os seguintes integran-
tes da bancada federal que vota-
ram a favor do corte de recursos 
para a Redinha: deputado Rafael 
Motta (PSB), que coordena a ban-
cada federal potiguar; os senado-
res Zenaide Maia (PROS) e Sty-
venson Valentim (Podemos) e os 
deputados Benes Leocádio (PRB), 
Beto Rosado (PP), Fábio Faria 
(PSD), Generão Girão (PSL) e 
João Maia (PR). Prefeito Álvaro Dias vai em busca de explicações dos deputados e senadores

Álvaro quer debater com bancada federal 
repasse de verbas para obras na Redinha
Prefeito de Natal não aceitou os R$ 8 milhões propostos pela bancada potiguar para compensar a emenda de R$ 24 milhões já 
aprovada para o mercado da Redinha; corte ocorreu após ajustes nas emendas impositivas listadas pelos parlamentares do RN

Turismo

José Aldenir/AgoraRN

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), disse nesta segun-
da-feira, 8, que não sabe ainda qual 
foi o critério utilizado pela bancada 
federal em cortar os recursos para 
o Complexo Turístico da praia da 
Redinha, na Zona Norte de Natal. 
O vereador deixou claro que segu-
rança, saúde e educação são priori-
dades, mas lembrou que “o turismo 
é uma indústria sem chaminé”, que 
gera milhares de empregos.

De acordo com o vereador, a 
obra era dada como certa e o pre-
feito Álvaro Dias até foi a Brasília 
e teve como resposta um “sim” de 
toda a bancada e o fato foi divulga-

do por todos os políticos envolvidos. 
“Os deputados até fizeram uma no-
va distribuição dos recursos, garan-
tindo R$ 8,5 milhões de um total de 
R$ 24 milhões. A Redinha ganhou 
um terço dos recursos e, caso per-
maneça assim, só haverá um terço 
da obra construída. Como ficará o 
restante?", questionou Freire.

Na avaliação do presidente da 
Câmara Municipal de Natal, não 
se deve esquecer que a economia 
de Natal gira em torno do turismo e 
esse complexo na Redinha colocará 
a Zona Norte mais firme no mapa 
econômico. “Não dá nem para pre-
ver quantas atividades econômicas 
serão geradas de forma direta e 

indireta. Natal precisa ser levado 
mais sério. Sei que a vida destes de-
putados está complicada com o ce-
nário econômico, mas eles também 
não podem esquecer que foram bem 
votados em Natal”, avisou.

Para Freire, além do turismo, 
a infraestrutura é outro setor que 
não deve ser esquecido sob hipótese 
alguma, principalmente porque Na-
tal tem problemas crônicos e muitas 
áreas não aguentam meia hora de 
chuva. Entretanto, para que os 
municípios em geral se fortaleçam 
é preciso gerar um novo pacto fede-
rativo. “Do jeito que está, a União 
fica com os recursos e os municípios 
com mais responsabilidades. Tem 

que haver uma redistribuição des-
ses recursos", enfatizou.

Diante deste quadro de muitas 
dificuldades enfrentadas pelos mu-
nicípios brasileiros, Paulinho Freire 
avalia que o prefeito Álvaro Dias faz 
uma boa gestão porque vem cum-
prindo com todos os compromissos, 
sem atrasar salários e garantindo 
os serviços básicos para a popula-
ção. “O prefeito tem ido a Brasília 
e viajado para trazer investimentos 
para a nossa cidade”, acrescentou 
Freire. Ele disse ainda que aguarda 
a chegada do Plano Diretor ao par-
lamento municipal. “Vamos cha-
mar toda a sociedade organizada 
para discutir", destacou Freire.Special Counsel Robert Mueller leaves

Paulinho Freire diz que parlamentares 
deixaram turismo em segundo plano

Sem critério

José Aldenir/AgoraRN
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Os servidores estaduais que 
ganham até R$ 5 mil e aqueles que 
fazem parte dos órgãos da Segu-
rança Pública vão receber o salário 
integral no próximo dia 15. Na 
mesma data, quem recebe acima 
desse valor receberá 30% do paga-
mento. No final do mês serão pagos 
os demais 70% e aos servidores dos 
órgãos com arrecadação própria.

Segundo o secretário-chefe do 
Gabinete Civil, Raimundo Alves, 
o Governo só conseguiu chegar ao 
valor de R$ 5 mil para pagar ante-
cipamente porque a presidência da 

Assembleia Legislativa consentiu 
que parte do duodécimo seja repas-
sado somente no final de abril. A 
data que é dia 18 passou para 28 
neste mês. O duodécimo é o repasse 
mensal obrigatório de recursos que 
o Executivo faz aos outros poderes.

Na reunião entre Governo do 
Estado e entidades representati-
vas dos servidores ficou acertada 
também a criação de um grupo de 
trabalho para se analisar as con-
tas do Executivo e chegarem a um 
possível calendário de pagamento 
para os próximos meses. Governo vai criar grupo de trabalho para  dicustir calendário de pagamento

Governo paga salário integral de quem 
ganha até R$ 5 mil no próximo dia 15
Até o fim do mês, segundo o Gabinete Civil, serão pagos os demais 70% restantes e servidores dos 
órgãos com arrecadação própria; segurança pública vão receber salário integral no próximo dia 15

Acordo

Elisa Elsie / Governo do RN
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SÓ QUE...
Só não contavam com a reação 

quase instantânea do político, 
cuja maior ambição é realmente 
cravar o nome na administração 
da capital no tempo em que isso 
for possível.

Nesta segunda-feira, como 
resultado, o prefeito amanheceu 
disposto a ampliar uma primeira 
vitória obtida, que depois de redu-
zir 24 para 1, acrescentou 8.

Moral da história: negociar 
nunca cai de moda.

HERMANO, O SEMEADOR
O deputado Hermano Morais 

anda admitindo a algumas bases 
que pode sair do MDB para 
disputar a Prefeitura do Natal em 
2020.

KELPS, O NEGOCIADOR
Aqui, o deputado Kelps Lima 

anda construindo uma nominata 
para o Solidariedade concorrer 
na Câmara Municipal do Natal. 
Para 2020, não está descartando 
sequer o ingresso da vereadora 
Ana Paula, hoje no PSDC. O 
ex-vereador Júlio Protasio esteve 
recentemente com Kelps, é bom 
lembrar.

CARLOS, PROFISSÃO, CRÍTICO
Ao usar o Twitter fazendo 

críticas aos 100 dias do Governo 
Fátima Bezerra (PT), o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves (PDT) mos-
tra sua voz de oposição e que pode 
ser visto como alternativa para 
2022. Carlos Eduardo fez dura 
críticas à Fátima Bezerra, que o 
venceu com quase 300 mil votos.

REAÇÃO É PRECISO
Extremamente perturbador 

o episódio do assassinato de um 
músico no Rio de Janeiro, cujo 
carro onde ele levava a família 
para um chá de bebê recebeu 80 
disparos de militares, que feriram 
um parente da vítima e um tran-
seunte que procurou ajudar.

Embora 10 desses delinqüen-
tes já estejam presos à disposição 
da Justiça Militar e a reação do 
porta voz da Presidência tenha 
acontecido por meio de uma decla-
ração do porta-voz da presidência, 
todo o rigor deve ser usado no caso 
para que um estigma indesejado 
se feche na narrativa dos oposito-
res ao governo.

Figura central da reforma trabalhista, sancionada ainda no governo 
Temer, Rogério Marinho perdeu a reeleição à Câmara, mas definitiva-
mente pode entrar na historia entre os protagonistas da reforma da 
Previdência.

Caçado cruelmente por seus opositores durante a campanha, o 
atual secretário de Previdência e Trabalho de Bolsonaro chegou a ser 
cotado para assumir o Ministério da Educação, mas diante do trabalho 
que vem desempenhando na secretaria mais estratégica do governo, 
não poderia mesmo ser deslocado neste momento.

Na mídia nacional praticamente todos os dias, Rogério Marinho 
perdeu os anéis do Parlamento, mas pode ter mirado num alvo infini-
tamente melhor.

Bem visto tecnicamente e elogiado pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, o que vale dizer, elogiado pela elite do atual governo, 
sua exposição controversa agora, pode render-lhe frutos saborosos no 
futuro diante da inquestionável necessidade de uma reforma cada dia 
mais evidente para parcelas crescentes da população alinhadas com o 
regime geral da Previdência.

Trata-se aqui dos muitos milhões de brasileiros na informalidade 
ou empregados de carteira assinada que, não amparados pelo Estado 
e para os quais o filão maior dos recursos da Previdência não chega. 
Estes, aliás, continuar a banhar generosamente os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

Nesta edição do Agora RN há um resumo de uma entrevista de Ro-
gério Marinho concedida à jornalista Anna Karinna Castro ao programa 
Manhã Agora, da 97,9 FM, que merece ser conferida.

Nela o secretário potiguar é absolutamente solar quando afirma 
que, entre as tantas mazelas instaladas no Brasil, a que mais cheira a 
injustiça social é a Previdência Social, cujo rombo gigantesco promete 
em muito breve inviabilizar qualquer investimento do Governo Federal 
em saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Dentro desse contexto, Rogério Marinho, ao perder uma eleição, 
pode ter se imposto em troca uma posição mais influente no momento 
de grandes definições que o país vive numa estrutura de governo e 
base parlamentar carente de experiências e estufado de amadores.

Rogério Marinho, aquele que
perdeu, mas pode ter ganhado

" Os mais ricos não precisam 
do Governo. Se algo dá 
errado, eles pegam um 
avião e vão embora"

Rogério Marinho
O secretário especial de 

Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia

André Dusek/Estadão

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

A FORÇA DA POLÍTICA
Embora a palavra “negociação” esteja um tanto démodé na era 

Bolsonaro  que atabalhoadamente inicia, reconheçamos o seu pesoentre os 
grandes valores da política. Tome-se, como prova disso, a reação imediata 
do prefeito Álvaro Dias à tunga dada pela bancada parlamentar nos recur-
sos da emenda para a revitalização da Redinha.

O presidente Jair Bolsonaro 
exonerou nesta segunda-feira, 8, 
o ministro da Educação, Ricardo 
Vélez Rodríguez, e anunciou o pro-
fessor Abraham Weintraub para o 
cargo.

“Abraham é doutor, professor 
universitário e possui ampla expe-
riência em gestão e o conhecimento 
necessário para a pasta”, escreveu 
Bolsonaro em sua conta no Twitter.

Professor da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), Wein-
traub é mestre em administração 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Executivo do mercado fi-
nanceiro, atuou no grupo Votoran-
tim e foi membro do comitê de Tra-
ding da BM&FBovespa. Em 2016, 
coordenou a apresentação de uma 
proposta alternativa de reforma da 
previdência social formulada pelos 
professores da Unifesp. Weintraub 
atua como secretário-executivo da 
Casa Civil, sob o comando de Onyx 
Lorenzoni. Ele assumirá o lugar do 

colombiano Ricardo Vélez.
“Aproveito para agradecer ao 

Prof. Velez pelos serviços presta-
dos”, acrescentou o presidente.

Vélez esteve nesta segunda-
-feira, 8, pela manhã no Palácio do 
Planalto em reunião com o presi-
dente Jair Bolsonaro e deixou o lo-
cal pela saída privativa, sem falar 
com a imprensa.

A Comissão Especial do Senado 
destinada a acompanhar a trami-
tação, na Câmara dos Deputados, 
da proposta de reforma da Previ-
dência (PEC 6/2019) começará a 
funcionar na próxima quarta-feira, 
10.

Inicialmente, o colegiado, que 
não tem poder deliberativo, foi 
criado com apoio do presidente da 
Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
com a expectativa de que o texto 
da proposta vá da Câmara para o 
Senado já contemplando questões 
consideradas importantes pelos se-

nadores, que fariam sugestões aos 
deputados. 

Dessa maneira, alguns senado-
res acreditam que o mesmo texto 
aprovado na Câmara poderia ser 
confirmado pelo Senado, sem ne-
cessidade de alterações, que leva-
riam a proposta para nova análise 
dos deputados. 

O colegiado tem nove titulares 
e o mesmo número de suplentes, 
não foi instalado na semana pas-
sada porque os senadores querem 
ouvir o secretário de Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho. 

Presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro exonera Vélez 
Rodrígues na Educação

Senado instala comissão da 
para analisar a reforma

Novo titular será o economista Abraham 
Weintraub, que atuava como secretário-
executivo da Casa Civil do Governo Federal

Troca

Previdência

Reprodução / Metrópoles
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Às vésperas da instalação da 
Comissão Especial do Senado des-
tinada a acompanhar a tramita-
ção, na Câmara dos Deputados, da 
proposta de reforma da Previdên-
cia (PEC 6/2019), marcada para 
quarta-feira, 10, o secretário espe-
cial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Rogério 
Marinho, já está em campo para 
acelerar a aprovação da medida.

Falando com exclusividade pa-
ra a jornalista Anna Karinna Cas-
tro, âncora do programa Manhã 
Agora, da rádio Agora FM (97,9 
FM), Rogério Marinho disse que 
recebeu apoios informais de pelo 
menos 70 parlamentares e começa 
a agendar conversas com outros 
200. 

“Não é pauta de partidos, mas 
da sociedade. O sistema solidário 
de repartição é um sistema fadado 
ao fracasso. Os Estados hoje não 
conseguem pagar salários, benefí-
cios e dívidas, e sobra pouco para 
investir no que interessa. Quere-
mos a reestruturação do sistema 
para ajudar a população mais po-
bre”, afirma o secretário.

Agora RN: Há muita discus-
são em torno do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
O que o senhor poderia nos fa-
lar sobre isso?

Rogério Marinho: A Lei Or-
gânica da Assistência Social (LO-
AS) determina que as pessoas com 
deficiência e são pobres recebam 
um salário mínimo. No projeto de 
reforma, estas pessoas se mante-
rão como estão, não haverá altera-
ção para pessoas com deficiência, 
tanto cognitivas como mentais e 
físicas. Já para os idosos pobres, 
que pelo atual critério de elegibili-
dade recebe zero real, ela passará a 
receber um salário-mínimo quando 
alcançar essas regras de elegibili-
dade ou a partir dos 65 anos. Então 

o que nós propusemos é antecipar 
para que já a partir dos 60 anos 
elas comecem a receber - cinco anos 
antes do que a lei hoje determina 
– R$ 400, corrigidos pela inflação. 
Em contrapartida, ao invés de aos 
65 anos, esse benefício passará a 
ser concedido aos 70 anos de idade. 

Qual é a lógica por trás des-
sa mudança? 

Quem se beneficia do regime 
geral da Previdência, em geral, 
não tem condição de se manter no 
emprego formal, com carteira assi-
nada, levando-o a fazer um esforço 
muito grande para pagar um carnê 
extra ao INSS para conseguir ter 
esses 15 anos de contribuição e ter o 
direito de receber um salário-míni-
mo aos 65 anos. Em contrapartida, 
o Benefício de Prestação Continua-
da, permite que as pessoas que não 
contribuíram com nenhum centavo 
durante toda a sua vida recebam 
aos 65 anos o mesmo salário-mí-
nimo. Então, há hoje dois sistemas 
que concorrem entre si. 

E o que o projeto da reforma 
pretende fazer?

Dizer para essa pessoas que 
ela não precisa contribuir, pois vai 
receber a mesma coisa na mesma 
idade em relação a quem não con-
tribui. Imagine que duas pessoas – 
João é José – recebam aos 65 anos 
esse benefício. Um BPC porque 
não contribuiu e o outro um salá-
rio-mínimo porque contribuiu 15 
anos. Quem não garante que a es-
posa daquele que recebia BPC, da-
qui uns 15 anos, não vai procurar a 
Previdência para pleitear também 
o outro benefício, argumentando 
que também é pobre na forma da 
lei. 

E ela poderá receber?
 Sim, uma vez que o BPC não 

conta para efeito de acumulação de 

renda. Em compensação, a esposa 
daquele que contribuiu não poderá 
pleitear o benefício do BPC. 

E sabe por que? 
Porque quando são duas pes-

soas em casa, a renda aplicada é 
meio salário-mínimo, acima de ¼. 
Então, a pessoa que não contribuiu 
pode vir a ganhar o dobro daquela 
que contribuiu.  De onde se conclui 
que não há lógica e nem justiça no 
sistema previdenciário brasileiro.  

E sobre a previdência dos 
trabalhadores rurais? 

De acordo com o IBGE, existe 
hoje 16% da população brasileira 
morando no campo e 34% apo-
sentados no regime geral como 
trabalhadores rurais, o dobro. 
Isso significa que o cadastro tem 
furos, resultado do pacto feito pela 
sociedade brasileira de ajudar os 
pobres, as pessoas com deficiência, 
os aposentados e os segurados es-
peciais que trabalham no campo 

porque este têm uma vida diferen-
te da nossa. Afinal, se aposentam 
mais cedo e contribuem de uma for-
ma diferente ou muitas vezes nem 
contribuem. O que o governo está 
propondo é eliminar as fraudes no 
cadastro. 

Como isso ficaria? 
Quem, mora no campo sabe que 

existem centenas de pessoas que 
nem moram na zona rural rece-
bendo como trabalhadores rurais. 
Isso quebra, frauda o sistema. O 
que fizemos, 

O que foi feito? 
Tiramos esse controle das mãos 

dos sindicatos rurais e passando 
para um sistema de auto-decla-
ração. A partir de 2020, o cidadão 
que mora no campo e tem uma 
atividade rural vai declarar que 
atividade ele exerceu no ano ante-
rior. Se plantou feijão, se fez uma 
ameia dentro de uma propriedade 
ou plantou milho, criou vacas ou 

cabras, capinou roçado, trabalhou 
como empregado informal, carvo-
eiro ou marisqueira. O trabalhador 
faz essa declaração e se comprome-
te a pagar 1,7% sobre os ganhos 
auferidos. E, note, recolherá sobre 
unidade familiar e não como in-
divíduo, independentemente se a 
família deles tiver dois, quatro ou 
oito pessoas.  

E o controverso sistema de 
capitalização? 

Trata-se de uma questão que 
vai ficar para um segundo momen-
to, mas a intenção é flexibilizar o 
sistema da previdência para que 
o Estado brasileiro recupere a ca-
pacidade de investimento. A Pro-
posta de Emenda Constitucional 
(PEC) apresentada já prevê que 
esse projeto ficará para um segun-
do momento. E prevê que o regime 
de partição poderá ser flexibilizado 
para o regime de capitalização num 
projeto de emenda complementar 
depois da aprovação do texto da 
reforma propriamente dita.

Rogério Marinho defende mudaças na obtenção do benefício da aposentadoria rural 

Previdência no Brasil só beneficia hoje os 
mais ricos, afirma  Rogério Marinho
Secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia diz que trabalha no corpo a corpo com parlamentares 
para aprovar o texto completo da reforma da Previdência; Marinho defende mudanças no Benefício de Prestação Continuada

Reforma

José Aldenir/AgoraRN

Queremos a reestruturação 
do sistema previdenciário 
do Brasil para ajudar a 
população mais pobre”

Rogério Marinho
Secretário especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério da 
Economia
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O ex-presidente da Câmara 
dos Deputados e ex-ministro do 
Turismo, Henrique Alves (MDB), 
afirmou que todas as 27 testemu-
nhas de acusação indicadas pelo 
Ministério Público nos julgamen-
tos das operações Manus e Lavat o 
inocentaram.

Em texto assinado, Henrique 
chamou as denúncias que recebeu 
durantes os desdobramentos da 
Operação Manus e Lavat de “ab-
surdas.

A “Operação Manus” apura 
desvios na construção da Arena 
das Dunas, bem como movimen-
tação de propinas envolvendo 
empreiteras para auxiliar na cam-
panha do ex-ministro do Turismo, 
enquanto que a “Operação Lavat” é 
um desdobramento da Manus, que 

investiga lavagem de dinheiro no 
Rio Grande do Norte.

A declaração foi dada pelo 
emedebista em publicação do jor-
nal Tribuna do Norte do último 
domingo, 7.
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Após cirurgia em SP, Garibaldi 
Alves deve ter alta nesta terça

Recuperação

O ex-senador Garibaldi Alves 
(MDB) tem evoluído bem após pas-
sar por uma cirurgia no cérebro, e 
deve ter alta nesta terça-feira, 8. A 
informação foi passada ao Agora 
RN por meio de assessoria de im-
prensa.

Garibaldi Alves está internado 
no hospital Sírio-Libanês, em São 
Paulo. Ele foi submetido, no últi-
mo sábado, 6, a um procedimento 
cirúrgico para tratar um quadro de 

hidrocefalia. 
De acordo com a assessoria, o 

ex-parlamentar vinha relatando 
dificuldades de manter o equilíbrio 
e desconfortos. Após a cirurgia, Ga-
ribaldi permaneceu algumas horas 
em um Centro de Recuperação de 
Operados (CRO). 

Ainda de acordo com a assesso-
ria de Garibaldi Alves, o ex-sena-
dor passa bem e seu quadro de saú-
de vem apresentando melhorias.

Garibaldi Alves deve deixar o Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira, 9

José Aldenir/AgoraRN

Henrique Alves diz que é inocente 
e que denúncias são "absurdas"

Declaração

Ex-ministro do Turismo, Henrique Alves

José Aldenir/AgoraRN

O deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSL), que exerce seu 
primeiro mandato na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te, criticou a proposta de reforma 
administrativa encaminhada pela 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
à Casa logo no início da sua gestão 
no Governo do Estado.

Para o deputado, o texto não 
apresenta soluções viáveis para a 
redução das despesas da máqui-
na pública, bem como do número 
de cargos comissionados, que ele 
considera ser um dos principais 
problemas do Estado. A declaração 
do deputado foi dada em entrevista 
a rádio 97,9 Agora FM.

“O governo está sem rumo. A 
reforma administrativa encami-
nhada à Assembleia não reduz 1 
centavo sequer, transforma cente-
nas de cargos comissionados e a go-

vernadora não reduz um só sequer. 
Ela poderia economizar milhares 
nessa reforma, estamos sem pagar 
salários de servidores e ela prefere 
comer pipoca. O governo está sem 

norte”, criticou.
Na mesma entrevista, Azeve-

do também lembrou a atuação de 
Fátima em outros cargos exercidos 
por ela: “Foi uma pífia deputada, 
elegeu Robinson e não ajudou o 
RN. Como senadora, não se vê na 
segurança pública uma iniciativa 
concreta dela. O Ibope considerou 
Robinson o pior governador, mas 
deste jeito ela vai acabar tomando 
esse posto”, previu.

Coronel Azevedo foi eleito de-
putado estadual pela primeira vez 
nas eleições do ano passado com 
27.606 votos. Ele é natural de Re-
cife, capital de Pernambuco, mas 
sempre teve vida pública ativa no 
Rio Grande do Norte. Durante a 
gestão de Robinson Faria (PSD) no 
governo, chegou a assumir o cargo 
de Comandante-Geral da PM, mas 
saiu pouco tempo depois.

Coronel Azevedo: "governo sem norte"

Coronel Azevedo critica proposta da 
reforma administrativa do Estado
Deputado demonstrou insatisfação com a proposta encaminhada pela ao 
Legislativo; ele também teceu críticas à atuação da gestão Fátima Bezerra

Economia

José Aldenir/AgoraRN

A deputada Eudiane Mace-
do (PTC) apresentou Projeto de 
Lei que dispõe sobre a obrigato-
riedade da presença de equipe 
multidisciplinar na rede pública 
estadual de educação básica. Ela 
defende que as escolas públicas 
contem com o serviço de psicolo-
gia e psicopedagogia.

“Atualmente, as escolas regis-
tram elevados índices de violência, 
inclusive com a ocorrência de tra-
gédias. O Projeto de Lei, portan-
to, tem como foco amenizar essa 
situação, obrigando a presença de 
psicólogos e psicopedagogos na re-
de básica de ensino, os quais terão 
papel fundamental na melhoria da 

realidade educacional do nosso es-
tado”, explicou a deputada.  

Segundo a parlamentar, sua 
proposição pretende combater a 
crescente violência no ambiente 
escolar, adotando medidas pre-
ventivas que envolvam toda a es-
trutura educacional, além de me-
lhorar o desenvolvimento humano 
dos alunos.

Conforme o projeto, a função do 
psicólogo será a de “atuar junto às 
famílias, corpo docente, discente, 
direção e equipe técnica, com vis-
tas à melhoria do desenvolvimento 
humano dos alunos, das relações 
professor-aluno e aumento da qua-
lidade e eficiência do processo edu-

cacional, através de intervenções 
preventivas, podendo recomendar 
atendimento clínico, quando julgar 
necessário”.Já o psicopedagogo é 
indicado para assessorar e esclare-
cer a escola a respeito de diversos 
aspectos do processo de ensino-
-aprendizagem e tem uma atuação 
preventiva. “O papel é analisar e 
assinalar os fatores que favore-
cem, intervêm ou prejudicam a boa 
aprendizagem”.

A deputada acrescentou que a 
psicologia tem muito a contribuir 
para os processos educacionais, 
podendo atuar em diagnósticos 
e intervenções preventivas ou 
corretivas.

Eudiane Macedo propõe serviço de 
psicologia para as escolas públicas 

Iniciativa
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O Carnaval em Natal mo-
vimentou R$ 71 milhões na 
economia natalense, segundo a 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do 
RN (Fecomércio). 

De acordo com a entidade, 
cerca de 597,5 mil pessoas par-
ticiparam da festa deste ano. O 
número de presentes durante o 
evento aumentou 4% em relação 
a 2018 e o os valores em circu-
lação cresceram 16%. Em uma 
escala de 0 a 10, de acordo com 
os entrevistados, a festa recebeu 
uma nota 8,81. O resultado supe-
ra 2018, cuja nota foi 8,65%.

Foram 800 entrevistados no 
período de 15 de fevereiro a 5 de 
março, ou seja, foram incluídos 
os eventos de pré-carnaval. Cer-
ca de 80% dos foliões eram nata-
lenses e 20% turistas. 

Ainda de acordo com a pes-
quisa, realizada pela Fecomer-
cio, a cidade não foi avaliada com 
nenhuma nota inferior a 8,00 em 
itens como hospedagem, recepti-
vidade, qualidade das atrações, 
etc. A pesquisa aponta que 75,7% 
dos entrevistados pretendem 
participar de uma próxima edi-
ção da festa.

“Nada mais claro que uma 
pesquisa como essa que mostra 
os excelentes resultados do even-
to. Os números também apontam 
que precisamos investir cada vez 
mais no turismo de eventos e por 
isso estamos planejando o São 
João e vamos investir ainda mais 
no Natal em Natal”, comentou 
Álvaro Dias, prefeito de Natal.

A Fecomercio festejou os nú-
meros e apontou dados importan-
tes que enfatizam a importância 
do investimento da Prefeitura 
na economia criativa da cidade. 
“Antes a cidade não ganhava na-
da com o Carnaval. Natal ficava 
um deserto neste período. Agora 
a situação é outra e os números 
mostram o crescimento da im-

portância do Carnaval na econo-
mia da capital. Isso é importante 
porque gera emprego e renda 
para toda a sociedade”, explicou 
Marcelo Queiroz, presidente da 
entidade.

“Essa pesquisa é um baliza-
dor importante para os setores 
público e privado para que pos-
samos fazer um evento cada vez 
melhor. O desse ano foi aprovado 
e trouxe muitos ganhos para p 
comércio em geral”, complemen-
tou Marcelo Queiroz.

O prefeito Álvaro Dias, in-
clusive, utilizou os resultados 
da pesquisa para antecipar que 
novos investimentos na área de 
eventos serão feitos, como parte 
de uma estratégia para atração 
de turistas em períodos fora da 
alta estação. “O turismo de even-
tos é muito importante porque as 
pessoas vêm para um encontro 
profissional e acabam conhecen-

do as belezas naturais de Natal. 
Algumas retornam, trazem fa-
miliares. A economia de Natal 
depende muito do turismo. É a 
nossa essência e temos que in-
vestir nisso. Por isso vamos fazer 
um São João esse ano e potencia-
lizar o nosso Natal em Natal com 
ideias novas”, revelou Álvaro 
Dias.

Os resultados apontados na 
pesquisa da Fecomercio também 
geram interpretações positivas 
que apontam para o crescimento 
do evento. Este ano houve um 
aumento do público com faixa 
etária entre 45 a 59 anos e acima 
de 60 anos. 

“Este é um público estável, 
com poder aquisitivo maior o que 
pode fazer com que a circulação 
de recursos cresça ano a ano”, 
explicou Queiroz. A fidelização 
também é importante. Segundo 
a consulta, 71% das pessoas que 

estiveram na festa de 2018 re-
tornaram esse ano. Entre os que 
vieram pela primeira vez a Na-
tal, para o Carnaval, foram 29%.

A maioria dos turistas que 
visitaram a cidade no período 
momesco veio de Pernambuco. 
Além disso, em relação a 2018, 
houve um salto de 4,4% para 8% 
na presença de pernambucanos 
na festa. 

Outro estado, que também 
tem um carnaval consolidado há 
anos, que teve um acréscimo de 
público enviado para Natal no 
Carnaval foi a Bahia, saindo de 
0,7% para 1,4%. O Rio de Janei-
ro, também famoso por sua festa, 
foi o segundo estado que mais en-
viou turistas para Natal durante 
a folia.

COMÉRCIO
Entre os comerciantes, Três 

em cada dez (29,7%) dos entre-
vistados, que se beneficiaram 
diretamente com o carnaval de 
Natal, afirmaram que as ven-
das ficariam acima do espera-
do; 46,3% confirmaram que as 
vendas ficariam dentro do es-
perado; enquanto que somente 
23,7% acharam que as vendas 
ficaram abaixo ou muito abaixo 
do esperado pelos comercian-
tes.

Com relação ao fluxo de 
pessoas nas ruas no período de 
festas do carnaval, 80,3% dos 
comerciantes consideraram o 
movimento de público como 
bom ou muito bom.

Uma questão relevante para 
compreender o impacto da festa 
na percepção dos comerciantes 
de Natal é analisar o faturamen-
to dos negócios durante os dias 
do evento. Dessa forma, basea-
do nas informações colhidas na 
pesquisa, calculou-se que cada 
comerciante faturou diariamen-
te, em média, R$ 1.504,16, no 
período do carnaval de Natal.

Maior parte dos turistas que visitaram a cidade veio de Pernambuco

Período de Carnaval movimentou R$ 71 
milhões em Natal, aponta Fecomércio 
Levantamento diz que mais de 597 mil pesssoas passaram pela festa em 2019, o que representa alta 
de 4% em relação a 2018; prefeito Álvaro Dias promete adotar novas medidas para atração turística

Êxito

Assessoria de Imprensa

O Governo do Estado ins-
titui a nova política estadual 
de investimentos e negócios 
de impacto social no Rio Gran-
de do Norte. A legislação do 
desenvolvimento econômico 
sustentável será regulado pe-
la Lei 10.483,

 “É com muita alegria que 
compartilho aqui a satisfação, 
enquanto governadora, de po-
der anunciar que o nosso Es-
tado assume mais uma inicia-
tiva de vanguarda”, declarou.

A nova legislação entra em 
vigor dez anos após a chegada 
da exploração do potencial eó-
lico do RN, um exemplo de ati-
vidade importantíssima para 
o desenvolvimento econômico 
e que gera bastante impacto 
social e ambiental.  

Atualmente, o Estado 
possui 151 parques eólicos 
em funcionamento, tendo 
alcançado este ano o recorde 
nacional de produção ao gerar 
4 gigawatts de potência, sufi-
ciente para fornecer energia 
para mais de 2,5 milhões de 
residências. 

Cerca de 85% da energia 
gerada no RN vem de fontes 
eólicas. “Passada esta década, 
em que já foram investidos 
cerca de R$ 16 bilhões, os no-
vos investimentos agora não 
serão somente em terra, o RN 
será pioneiro também na ex-
ploração da energia eólica no 
mar”, disse Fátima.

Governo do RN 
regulamenta 
negócios de 
impacto social

Pioneirismo

RN tem 151 usinas eólicas

José Aldenir/AgoraRN
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O imbróglio envolvendo a taxa 
do Corpo de Bombeiros teve um no-
vo capítulo na última sexta-feira, 5, 
quando o Departamento de Trân-
sito do Rio Grande do Norte (De-
tran-RN) foi notificado pela Justiça 
potiguar, resultando na suspensão 
da cobrança do tributo veicular.

Ainda de acordo com o Detran, 
não há, entretanto, previsão para 
devolução de dinheiro para quem 
já pagou a taxa.

Com isso, os proprietários de 
veículos do Rio Grande do Norte 
poderão conseguir o Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veícu-

lo (CRLV), e quem estava com os 
documentos retidos, agora poderão 
obter suas liberações.

A cobrança da taxa do Corpo 
dos Bombeiros teve início neste 
ano com valor de R$ 25. Ele foi en-
viado junto ao carnê do pagamento 
do Imposto sobre a propriedade de 

veículos automotores (IPVA).
 O Ministério Público, contudo, 

contestou o tributo na Justiça, que 
emitiu uma liminar determinando 
a suspensão desde o último 13 de 
março. A taxa, porém, só foi re-
almente suspensa na sexta-feira 
passada.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte, ainda não está definida como será a devolução de dinheiro para quem já pagou a taxa

Após notificação da Justiça, Detran 
suspende taxa do Corpo de Bombeiros
Ministério Público contestou o tributo na Justiça, que emitiu uma liminar determinando a suspensão 
desde o último 13 de março; taxa, porém, só foi realmente suspensa na sexta-feira passada

Tributo veicular

José Aldenir/AgoraRN

A expectativa de alta para o 
Produto Interno Bruto (PIB) em 
2019 passou de 1,98% para 1,97%, 
conforme o Relatório de Mercado 
Focus, divulgado nesta segunda-
-feira, 8, pelo Banco Central. Há 
quatro semanas, a estimativa de 
crescimento era de 2,28%. Para 
2020, o mercado financeiro alterou 
a previsão de alta do PIB de 2,75% 
para 2,70%. Quatro semanas atrás, 

estava em 2,80%.
Os economistas do mercado 

financeiro também alteraram leve-
mente a previsão para o IPCA – o 
índice oficial de inflação – em 2019. 
O relatório mostra que a mediana 
para o IPCA este ano foi de alta de 
3,89% para elevação de 3,90%. Há 
um mês, estava em 3,87%. A pro-
jeção para o índice em 2020 seguiu 
em 4,00%. Quatro semanas atrás, 

estava no mesmo nível. A projeção 
para o IPCA em 2021 e 2022, se-
guiu em 3,75%, mesmo patamar de 
4 semanas atrás.

As projeções para o câmbio e 
para a taxa Selic permaneceram 
inalteradas. O dólar, segundo esti-
mativas, deve encerrar 2019 em R$ 
3,70 e 2020 em R$ 3,75. Já a previ-
são é que a taxa básica de juros da 
economia termine 2019 em 6,50% 

ao ano e 2020 em 7,50% ao ano.
A projeção do BC para o cresci-

mento do PIB em 2019 é de 2,0%. 
Esse porcentual foi atualizado no 
Relatório Trimestral de Inflação 
(RTI) de março.

No Focus desta segunda-fei-
ra, 8, a projeção para a produção 
industrial de 2019 permaneceu 
em 2,50%. Há um mês, estava em 
2,80%. 

Mercado reduz novamente projeção de 
crescimento do PIB do Brasil em 2019

Expectativa

A menina Brunninha, que 
faleceu no último domingo, 7, 
após uma parada cardíaca, 
foi sepultada em sua cidade 
natal, Serrinha, na segunda-
-feira, 8.

O corpo da garotinha foi 
trazido do Recife, onde ela 
havia sido internada para 
realizar um transplante de 
coração, e velado na manhã 
de hoje em uma igreja evan-
gélica de sua cidade.

Brunna Silveira Lopes 
tinha 7 anos, e havia sido 
transferida para o Instituto 
de Medicina Integral Profes-
sor Fernando Figueira (Imip), 
em Recife. A menina recebeu 
o coração de uma mulher 
adulta e, na tarde da última 
quinta-feira, 4, passou por 
uma nova cirurgia corretiva. 
Ela havia nascido com uma 
má formação nas artérias do 
coração.

A governadora Fátima 
Bezerra (PT) lamentou o 
falecimento. “A notícia da 
morte da menina Brunni-
nha entristece a todos nós. 
Desde a semana passada es-
távamos aflitos, em orações, 
o Rio Grande do Norte todo 
torcendo para que a cirurgia 
de transplante de coração fos-
se realizada com sucesso. À 
família, amigos, aos profissio-
nais que cuidaram de Brun-
ninha com tanta dedicação e 
carinho, os nossos sentimen-
tos, nossas preces", escreveu.

Corpo de 
Brunninha foi 
sepultado em 
Serrinha

Luto

Brunninha faleceu no domingo, 7

Reprodução
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A beleza natural de Natal, no banquete nacio-
nal do turismo, é o que a gastronomia francesa 
chama pièce de résistance. Prato de resistência que 
salva nossa crônica falta de profissionalismo, mal-
grado a maquiagem do falso glamour.  Uma polí-
tica que baila entre o amadorismo persistente e o 
jogo jogado no palco dissimulado dos interesses 
privados. Se todos ganham, e ganham, só perde a 
economia do Estado, daí o sinal de decadência que 
vem nos levando a perder mercado. 

O próximo capítulo, e depois do desastre fla-
grante das mais caras tarifas aéreas do Brasil, sem 
que os prestidigitadores do trade oficial sequer 
abrissem a boca, a não ser depois da denúncia 
deste jornal, pode ser o Museu da Rampa. Velho 
sonho de alguns poucos abnegados pesquisadores 
que reuniram o maior acervo histórico do Brasil em 
torno da Segunda Guerra Mundial e das travessias 
aéreas do Atlântico, poderá acabar preterido por 
forças silenciosas e outra vez ocultas.

É estranhamente flagrante a falta de empenho 
do governo estadual, principalmente do trade ofi-
cial, para que a Fundação Rampa, dos pesquisado-
res e donos do grande acervo, tenha na sede da 
Rampa o lugar natural para a exposição permanen-
te e a promoção de estudos e debates. É como se 
algo mais forte impusesse o desinteresse, quando 
nada justifica esse tipo de jogo, a menos que, do 
outro lado da cortina de damasco, estejam mãos 
dissimuladas manipulando os seus cordões.

A se consagrar o prenúncio, teremos na Ram-
pa um museu apenas virtual, pobre de acervo 
histórico autêntico, posto que, este, com mais de 
quatro mil peças - somadas as coleções de todos 
os pesquisadores - deve ser levado para o antigo 
Aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim. Além 
de dois aviões históricos da II Guerra, que estão 
na base militar, e outros dois modelos que servem 
como exemplos históricos da aviação que repre-
sentou a presença brasileira na Europa. 

A solução, estranha e insustentável, vem sendo 
vendida em nome de uma concorrência a ser feita 
para a contratação de museólogos e assessora-
mento técnico, e que vem ninguém sabe de onde. 
Nem de longe serão mais qualificados do que os 
nossos pesquisadores que dominam o tema e são 
detentores do rico acervo. Se eles não tivessem fi-
nanciado do próprio bolso - a aquisição das mais 
quatro mil peças - nada mais restaria aqui no Esta-
do. A não ser a manha do trade bailarino. 

O Museu da Rampa - anotem e cobrem - não se 
fará, com seriedade e honestidade, sem a Fundação 
Rampa. A governadora Fátima Bezerra corre o risco 
de ser surpreendida pelos que, hoje, não deixam 
seus olhos enxergarem. Daqui, do alto desta torre 
humilde, e como o alvissareiro da matriz, o cronista 
agitará suas bandeiras, mesmo que o trade oficial 
insista em não vê-las. Mas o próprio trade sabe - 
em matéria de jogo tudo pode ser receptivo. Tudo. 
O turismo e os desejos

Turismo bailarino 

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
PAELLA

O petista Hugo Manso 
convidou Pio Morquecho, chefe 
espanhol, para fazer uma paella 
na casa da governadora Fátima 
Bezerra, na Redinha Velha. 
Mário Ivo, o sedutor de corações, 
será o auxiliar.

ROSTO
Na Câmara Municipal um ti-

po de edil é apontado como o ardi-
loso: sempre encontra justificativa 
para faltar às votações polêmicas. 
Antes cuida de garantir que não é 
contra, mas esconde o rosto. 

ARROTO
O que desgasta os bravos 

vereadores não é tomar certas 
decisões em benefício deles. Os 
poderes e órgãos autônomos 
legislam em causa própria. Pior 
é a falsa austeridade dos arrotos 
moralizadores. 

EFEITO
Qualquer ato que hoje 

possa contribuir para aumentar o 
desgaste da classe política acaba 
sendo um desserviço à própria 
democracia. Os tempos pedem 
rigor em busca de um resgate da 
vida pública.

EUREKA!
O governo descobriu que a 

arrecadação cresce de dezembro 
a março, sempre; decresce em 
abril e maio, e tende a voltar a 
subir em junho. Ou seja: é o que 
acontece há décadas nesta aldeia 
de Poti. 

FEITIÇO
O risco para quem manipula 

com destreza os meandros da arte 
da retórica é quando a sua magia 
encanta o próprio prestidigitador. 
Consagra o bom saber popular: o 
feitiço vira contra o feiticeiro. 

PESQUISA
A reforma do trabalho dobrou 

o número de jovens desencanta-
dos, triplicou o de desempregados 
cansados da busca de emprego e 
estes chegam, hoje, a 13 milhões. 
Recorde nas últimas décadas.   

PALCO

PERDA
Natal perdeu D. Ivete Bezer-

ra, ontem, aos 101 anos, viúva do 
Dr. José Bezerra de Araujo. Dois 
traços fisionômicos de uma Natal 
que aos poucos vai perdendo as 
marcas da sua melhor tradição.  

ZEBRA
O problema do bolsonarismo 

não é desqualificar a pesquisa 
Datafolha ruim para o presiden-
te. A mesma pesquisa, do mesmo 
Datafolha, é boa para o vice, o 
general Hamilton Mourão. E 
agora?

MILÍCIAS
‘O Poder da Milícia’ é o tema 

de capa da edição 150 da revista 
Piauí. A reportagem de Allan de 
Abreu retrata a força clandestina 
que matou Marielle Franco que 
vai muito além de sua execução.

ELES
Por falar nesses tempos 

bizarros, vale a leitura de ‘O que 
pensam os militares’, a matéria 
principal da edição brasileira do 
‘Le Monde Diplomatique’, sobre 
o confuso modelo brasileiro de 
coalizão. 

ALIÁS
O modelo é tão confuso que 

o próprio Jair Bolsonaro, três 
meses depois de eleito presidente 
da república, declara-se arrepen-
dido. Chegou à conclusão que 
nasceu para ser militar. Deu pra 
notar. 

CRIMES
O historiador e sociólogo Boris 

Fausto quebra a sua tradição 
acadêmica e lança as narrativas 
reais sobre ‘O crime da Galeria 
Cristal’ e os misteriosos crimes 
da mala, em São Paulo, em 1908 
e1928. 

QUAIS
No primeiro crime, um cadá-

ver é encontrado na bagagem do 
passageiro de um navio; no outro, 
um corpo de mulher é descoberto 
entre as malas de uma embarca-
ção. E com fartas iconografias.

CAMARIM

CENA
A coluna pergunta como fez sua própria fon-
te: “E se a auditoria da Controladoria Geral 
encontrar na contabilidade dos restaurantes 
populares mais do que o desperdício de 25% das 
compras de alimentos?”. E mais: “E se o exces-

so, de alguma forma, beneficiou a alguém?”. O 
compromisso é com a transparência. Espera-se 
que o resultado da auditoria revele o retrato da 
situação, e que os traços do desenho sejam pos-
tos à disposição da sociedade. A transparência 
não pode ter sombras.

“ “Se o governo é uma
piada, a tarefa do
comediante é falar sério”.
Gregório Duvivier,
humorista brasileiro.  
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O relatório da situação volumé-
trica dos principais reservatórios 
do Estado, divulgado nesta segun-
da-feira, 8, a barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves, entre os muni-
cípios de Assu, Itajá e São Rafael, 
principal unidade hídrica do Rio 
Grande do Norte, teve acréscimo 
de 137% no volume ao longo do 
último ano. Atualmente, o reserva-
tório tem 676,7 milhões de metros 
cúbicos, contra os 284 milhões de 
metros cúbicos de abril de 2018.

Com capacidade total de 2,4 
bilhões de metros cúbicos, a Ar-
mando Ribeiro está com 28,20% do 
volume. Em abril de 2018, o reser-
vatório registrava apenas 16% da 
capacidade total.

Dos 47 reservatórios com capa-
cidade superior a cinco milhões de 
metros cúbicos, monitorados pelo 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte, por meio do Instituto de 
Gestão das Águas do RN (Igarn), 
oito permanecem em volume mor-
to, o que corresponde a 17,02% dos 
mananciais monitorados.

O Rio Grande do Norte tem 
seis açudes completamente secos, 

o correspondente a 12,76% dos 
reservatórios monitorados. Em 
um comparativo com o mesmo dia 
8 de abril de 2018, os mananciais 
em volume morto eram 15, o que 
correspondia a 31,91% dos açudes 
do Estado. Já os secos eram 6, per-
centualmente, 12,76% dos reser-
vatórios monitorados.

Apesar do número de reserva-
tórios secos e em volume morto se 
manter o mesmo desde o último 
relatório do dia 1º, os volumes dos 
mananciais permanecem subindo. 
A Bacia Apodi/Mossoró está com 
341.069.286 metros cúbicos, o que 
corresponde a 30,52% da sua ca-
pacidade hídrica superficial total. 
Já a Bacia Piranhas/Assú está 
com 851.390.446 m³, 28,70% do 
seu volume total superficial. As re-
servas hídricas superficiais totais 
do Estado somam 1.241.643.049 
m³, percentualmente, 28,14% dos 
4,411 bilhões de metros cúbicos 
que conseguem armazenar.

Dos reservatórios monitora-
dos, 5 já sangraram, o Beldroega, 
em Paraú; Mendubim, em Assú; 
Pataxó, em Ipanguaçu; Encanto, 

localizado em Encanto; e Riacho 
da Cruz II, em Riacho da Cruz. 
Outros reservatórios já passam 
dos 70% de volume acumulado, ca-
sos de: Marcelino Vieira, que já es-
tá com 90%; Rodeador, localizado 
em Umarizal, com 82%; Apanha 
Peixe, localizado em Caraúbas, 
com 73%; e Santo Antônio de Ca-
raúbas, também com 73%.

A barragem Santa Cruz do 
Apodi, segundo maior reservatório 
do estado, com capacidade para 
599,712 milhões de metros cúbicos, 
está acumulando 140.444.620 m³, o 
equivalente a 23,42% do seu volu-
me máximo de acumulação.

O açude Umari, localizado em 
Upanema, com capacidade para 
292,813 milhões de m³, está acu-

mulando 118.602.771 m³, corres-
pondentes a 40,50% da sua capaci-
dade total.

Entre os reservatórios que ain-
da estão com baixos volumes estão: 
Itans, em Caicó, com 1,68% da sua 
capacidade; Zangalheiras, em Jar-
dim do Seridó, com 1,14%; e Pau 
dos Ferros, com 1,96%. Já entre 
os que permanecem secos, estão: 
Marechal Dutra, popularmente 
conhecido como Gargalheiras, em 
Acari; Dourado, localizado em Cur-
rais Novos; e Santana, em Rafael 
Fernandes. 

Para o diretor-presidente do 
Igarn, Caramuru Paiva, o aumen-
to de volume da ARG é animador. 
“A Armando Ribeiro Gonçalves 
é o nosso principal reservatório, 
o crescimento expressivo do seu 
volume nos dá uma perspectiva de 
que com a continuidade das chu-
vas nos próximos dias possamos 
chegar ao final de maio, quando a 
quadra chuvosa do interior se en-
cerra, com reservas hídricas supe-
riores às do ano passado e dentro 
do que prospectamos nos nossos 
estudos”, explica.

Barragem Armando Ribeiro tem o melhor registro hídrico desde  abril de 2016

Maior reservatório hídrico do RN registra 
o melhor volume de água desde 2016
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, entre Assu, Itajá e São Rafael, teve acréscimo de 137% no volume ao longo do último 
ano. Atualmente, reservatório tem 676,7 milhões de metros cúbicos, contra os 284 milhões de m3 registrados em abril de 2018

Recuperação

José Aldenir/AgoraRN

Mais de 2,1 milhões de estudantes pediram isenção 
no Enem 2019, aponta o Ministério da Educação

Prazo

Mais de 2,1 milhões de estu-
dantes solicitaram a isenção da ta-
xa de inscrição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2019, de 
acordo como Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). A taxa de 

inscrição deste ano é R$ 85. 
O prazo para pedir a isenção 

da taxa segue até esta quarta-fei-
ra, 10. Os números mais recentes 
mostram que 2.123.576 partici-
pantes haviam solicitado o não 
pagamento. 

Podem solicitar a isenção da 
taxa os estudantes que estão cur-
sando a última série do ensino 
médio, em 2019, em escola da rede 
pública; aqueles que cursaram todo 
o ensino médio em escola da rede 
pública ou como bolsista integral 

na rede privada, com renda, por 
pessoa, igual ou menor que um sa-
lário mínimo e meio, o que, em va-
lores de 2019, equivale a R$ 1.497.

São também isentos os parti-
cipantes em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica, ou seja, 

membros de família de baixa renda 
com Número de Identificação So-
cial (NIS), único e válido, com ren-
da familiar por pessoa de até meio 
salário mínimo, R$ 499, ou renda 
familiar mensal de até três salários 
mínimos, R$ 2.994.
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A crise da Saraiva
A livraria da rede Saraiva localizada no Mi-

dway Mall abandonou de vez, ignorou, abdicou 
do espaço destinado aos autores potiguares. 
Pior que não dá nem para dizer que a literatura 
local foi trocada por material de mais alto nível, 
posto que há muito tempo os livros de autoaju-
da dominam as gôndolas.

O descaso nem merece uma tentativa de 
contato para reestabelecer a presença dos es-
critores da terra nas prateleiras da Saraiva, que 
assim como outras redes nacionais também pas-
sa por uma crise sem precedentes, acumulando 
grandes prejuízos que comprometem a conti-
nuidade da rede.

Há poucos dias, em atendimento à determi-
nação do juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de 
São Paulo, a Lucon Advogados divulgou o rela-
tório mensal que acompanha o desempenho da 
Livraria Saraiva, que já entrou em recuperação 
judicial. 

No documento, constata-se uma nova queda 
nas receitas brutas no mês de fevereiro passado. 
O faturamento bruto no período foi de R$ 67,4 
milhões, que significa uma queda brusca em re-
lação ao mesmo período do ano passado, quan-
do as lojas da rede registraram faturamento de 
R$ 178,6 milhões. 

A retração, justifica o escritório de advocacia 

responsável pela recuperação judicial da rede de 
livrarias, se deve à diminuição de lojas (foram fe-
chadas 24 lojas desde outubro) e à descontinua-
ção das operações das categorias de informática 
e telefonia. As lojas físicas registraram redução 
de 59,8% na mesma base de comparação e o 
e-commerce, queda de 66,7%.

As despesas operacionais também foram 
impactadas por esses acontecimentos e pela di-
minuição do quadro de funcionários. Ao fim de 
fevereiro, essa linha na Demonstração de Resul-
tados da companhia apresentava a cifra de R$ 
30,5 milhões, queda de 45,2% ante aos R$ 55,7 
milhões apurados em igual mês de fevereiro.

No período, a empresa apresentou prejuízo 
líquido de R$ 14,3 milhões e os lucros antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização (Ebi-
tda) fechou o mês negativo em R$ 4,7 milhões, 
contra R$ 6,2 milhões positivos em fevereiro de 
2018.

Em fevereiro, a Livraria Saraiva fez o desli-
gamento de 97 funcionários e fechou o mês de 
março com 80 lojas, duas a menos do que tinha 
em janeiro. Em Natal, diversos autores têm se 
manifestado pelas redes sociais por causa do 
desinteresse nas produções locais. Acho que 
nem vale a pena reclamar. Porque a Saraiva vai 
fechar como tantas outras, enquanto a literatura 
local vai prosseguir. 

DONA YVETE
Além de mãe de grandes amigos 

como Ximbica, Eleika, Haroldo e 
Regina, a morte de Yvete de Sá 
Bezerra me entristece também na 
relação de amizade que tinha com meu 
pai nos anos 50/60/70 (minha irmã 
Zorilda ganhou o nome de uma filha 
dela) e pela honra que tive em tê-la 
como leitora.

FAGNER
Agradecido pelo artigo de ontem, 

o cantor Fagner não só confirmou sua 
estreita relação com os muitos fãs que 
tem em Natal, como ainda fez um 
reparo nas minhas palavras, quando 
eu disse que só Fortaleza teria mais 
admiradores dele: “Natal empatado 
com Fortaleza em todos os sentidos”, 
disse.

NA DEODORO
O médico e poeta Napoleão Paiva 

lembrou que esteve no show de Fagner 
no começo dos anos 70, considerando 
uma noite mágica com as canções 
inaugurais do artista. Lembrou de 
Chico Miséria, organizador do show, 
e de que o terreno é onde está hoje o 
edifício Rio Mar e não o Chácara.

HARVARD
É preciso aparar as pontas de 

vaidade e de fantasia na repercussão 
do evento organizado por estudantes 
brasileiros de Harvard e do MIT. 
Muitas personalidades brasileiras 
estão por lá, mas ninguém está falando 
para a comunidade internacional. 
A repercussão se restringe à mídia 
nacional.

EMENDA
Após as muitas manifestações de 

protestos pelo corte de R$ 21 milhões 
na emenda destinada à Praia da 
Redinha, a bancada federal tentou 
fazer uma “remenda” com R$ 8 
milhões. Há que diga que o caso é uma 
“redinha de intrigas” para prejudicar 
a governadora Fátima e o prefeito 
Álvaro.

É A ECONOMIA
Dados que a velha mídia não 

vai divulgar. Em cem dias, o Brasil 
economizou R$ 5 bilhões dos gastos 
com publicidade, cortou 21 mil cargos 
comissionados, vetou gastos de R$ 44 
milhões com criptomoedas e faturou 
R$ 35 bilhões em arrendamentos 
portuário, ferroviário e aeroportuário.

Os robôs das redes sociais 
ganharam vida e saíram de 

casa para as ruas.

(Sergio Rafael)

Ei, Davi Alcolumbre, sai de cima 
desse pedido de impeachment 

do Gilmar Medes.

(Alexandre Pacheco)

Ricardo Noblat não pode
ver uma vergonha que

já quer passar.

(Prestes Barone)

PICARDIA NAS REDES

PRIORIDADES
A pesquisa Datafolha revelou 

um dado instigante e que contraria 
arautos ideológicos. Numa pergunta 
sobre prioridades para melhorar a 
vida, os entrevistados colocaram a fé 
religiosa acima da educação, da saúde, 
da cultura e do lazer. Essa parte do 
questionário foi ignorada pelos jornais 
da Globo.

SAUDAÇÃO
Como presidente da República, 

Jair Bolsonaro não precisaria 
necessariamente de responder da 
mesma forma aos militares que lhes 
prestam continência, mas o faz pela 
própria origem. Já o governador 
paulista João Dória anda fazendo 
continência até pra guarda de trânsito. 
Só demagogia.

LAVA TOGA
São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília mais uma vez lideraram e 
fizeram a diferença em mais uma 
manifestação dominical, desta feita 
em favor da Lava Jato e contra as 
manobras do STF. Uma das cenas de 
destaque foi um grupo de senhoras 
lavando uma toga num balde com 
água e sabão.

MULHERES
A Revista Bula realizou uma 

enquete entre seus leitores e 
seguidores das redes sociais para 
elencar 99 mulheres essenciais no 
cotidiano do Twitter, a rede mais 
politizada da internet. Pena que o 
RN é um dos poucos estados que não 
contemplaram nenhuma política, 
jornalista ou blogueira.

VEGANA
Por falar em gente antenada, a 

atriz e ativista Luísa Mell protagonizou 
um dos grandes momentos intelectuais 
da mídia brasileira durante uma 
entrevista num programa de rádio e 
web TV. Indagada do motivo do vegano 
não comer ovos, explicou: “você sabe 
que o ovo é a menstruação da galinha”.

SHAZAM
A DC Comics se deu bem na aposta. 

O filme do super-herói Shazam liderou 
a bilheteria dos EUA no fim de semana 
de estreia, arrecadando US$ 53 milhões 
e somando US$ 158 milhões no mundo 
e superando os US$ 100 milhões dos 
custos de produção. Há exatas 40 
sessões do filme em Natal.

“ “Um homem que rouba
por mim, fatalmente
roubará de mim”.

(Theodore Roosevelt)
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Lua e Marte vão deixar seu signo mais falante. Saberá como 
convencer as pessoas do que quiser. Mas cuidado para não 
abusar da franqueza. Vai esbanjar charme e criatividade nas 
paqueras.

Você vai sentir uma vontade irresistível de viver novas 
experiências, buscar outras oportunidades e ir além do 
que os outros esperam. Na paquera, saia da mesmice e 
conheça gente nova.

O céu anuncia uma ótima fase para ganhar dinheiro. Mas 
controle os gastos ou a grana vai sumir tão rápido quanto 
entrar. Seu coração ficará mais exigente e você vai querer 
segurança na vida amorosa.

A semana pode começar cheia de imprevistos e 
mudanças. Também terá chance de tomar atitudes 
radicais para resolver de vez um problema. Confie na sua 
intuição. Seu charme vai atrair como ímã.

Se depender do apoio dos astros, você vai conquistar 
tudo que quiser hoje. Terá muita iniciativa, criatividade 
e determinação no trabalho. Estará mais intenso(a) no 
romance: vai investir na sedução.

A união faz a força e é nisso que você deve apostar 
para atingir seus objetivos. Pode iniciar uma parceria ou 
sociedade de sucesso. Com quem ama, fuja de discussões 
e invista na sedução.

Você pode se sentir meio abatido(a). Confie na sua intuição 
e siga com fé. Apenas evite confiar demais nas pessoas 
para não ser enganado(a). Com seu bem, desejos ardentes.

A sorte vai brilhar a seu favor. Pode ter uma vitória importante 
no trabalho ou conseguir o emprego dos seus sonhos. Paixão à 
primeira vista pode deixar você sem fôlego.

Pode se unir a outras pessoas, deve liderar os colegas e 
ter muito sucesso. Atração intensa por alguém da turma. A 
relação amorosa tem tudo para se encher de paixão.

Ótimo astral para encontrar a turma e colocar o papo em dia. 
Cuidar do lar e da família será prazeroso. Vale até iniciar uma 
pequena reforma em casa. Paqueras terão mais chance de 
manhã.

O desejo de melhorar de vida será maior e você vai lutar 
para conquistar suas metas. Pode até arrumar um segundo 
emprego. Na vida a dois, batalhem juntos por um projeto 
do casal.

O dia começa intenso em casa. Você pode tomar a frente 
para resolver uma questão importante ou tomar decisões 
que vão afetar a família. A dois, a paixão vai ferver entre 
quatro paredes!

Olavo expulsa Luz e Geandro de sua casa, e confronta Sampaio sobre Gabriel. Valentina explica seu plano a Feliciano e garante que deseja proteger 
a Irmandade. Laura revela a Olavo que Valentina atentou contra sua vida. Olavo pede que Laura adie sua vingança contra Gabriel e Luz. Rivalda 
propõe um pacto a Nicolau. Afrodite confirma sua gravidez. Marcos Paulo constata que suas fórmulas sumiram. 

 O SÉTIMO GUARDIÃO

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)

Padre Zoran ajuda Missade e Elias a encontrar a loja de Miguel e Rania. Valéria se enfurece quando Bruno se recusa a deixar Laila sozinha no 
hospital. Norberto marca um encontro com Valéria, sem que Teresa perceba. Jamil sofre ao constatar que Laila não irá a seu encontro. Sara inventa 
uma desculpa para Bóris para fazer aulas de dança do ventre. Ali se interessa por Sara/Maria. Missade confronta Jamil, que jura não saber do 
paradeiro de Laila. Laila desperta, e Bruno se encanta pela moça. Aziz surpreende Hussein ao telefone com Jamil. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Ticiano avisa a Dandara que Jerônimo corre o risco de ser demitido da PopTV. Quinzinho e Gisela conversam sobre Mercedes. Kika 
descobre que Lidiane é a coreógrafa do show e conta para Manu. Manu se disfarça para entrar no camarim de João e flagrar Lidiane. João 
e Manu se beijam no camarim. Vanessa tira cópia do diário de Larissa, que possui anotações sobre Diego. 

VERÃO 90

PASSATEMPO

A Netflix anunciou nesta se-
gunda, 8, o elenco principal de sua 
nova produção original brasileira, 
"Ninguém Tá Olhando", que será 
realizada em colaboração com a 

produtora Gullane. 
Com 8 episódios, a série é diri-

gida por Daniel Rezende, que tam-
bém assina a criação com Teodoro 
Poppovic e Carolina Markowicz.

A comédia traz Victor Lamo-
glia no papel de Uli, um anjo que 
decide se rebelar e usa seu livre ar-
bítrio para fazer o que quiser para 
a humanidade.

Reprodução / Netflix

Com 8 episódios, a série braasileria é dirigida por Daniel Rezende

Netflix lança série 'Ninguém Tá Olhando'
Nomes como Júlia Rabello, Kéfera Buchmann e rapper Projota estão no elenco 

Humor
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... do ator Gregório Duvivier: "80 tiros 
numa familia. É esse tipo de ato que 
Sérgio Moro e Jair Bolsonaro passam 
pano com o excludente de ilicitude"; 
...do portal DCMOnLine: "Homem 
que ameaçou de morte repórter da 
Globo é cidadão de bem, fã de Moro e 
da ditadura"; 
...do ex-presidenciável do PSOL 
Guilherme Boulos: "80 tiros! Sim, 
80 tiros... foi o que o Exército fez 
contra o carro de uma família em 
Guadalupe, no Rio. Confundiram 
com 'criminosos'. Havia no carro uma 
criança de 7 anos. O pai, Evaldo dos 
Santos Rosa, músico, morreu na hora. 
Ah, sim, eram negros. Até quando?".

>> GIRO PELO TWITTER...

OPORTUNIDADE
Fora de solo nacional, o senador 

Jean-Paul Prates e a vice-presidente 
Comercial da Latam Cláudia Sender 
tiveram uma conversa rápida, 
porém importante, durante o  Brazil 
Conference at Harvard & MIT, 
ocorrido no último fim de semana, em 
Boston, nos EUA.  
O parlamentar do RN levou à vice-
presidente o cenário provocado pelos 
altos preços das passagens aéreas que 
estão sendo praticados em território 
potiguar. A conversa aconteceu 
durante um 'coffee break' no evento, 
que reuniu personalidades brasileiras 
em diversas áreas e que contou com 
palestra da governadora Fátima 
Bezerra. "Expliquei que várias 
lideranças políticas e empresariais 
do Estado estão buscando conhecer 
a constituição das altas tarifas 
atualmente praticadas em nossas 
rotas para poder colaborar com 
medidas que amenizem os eventuais 
custos ou taxas que afetem a sua 
competitividade", contou o senador 
sobre a conversa.

CONTATO REGULAR
De Jean-Paul Prates ficou ainda 

o convite para que Cláudia Sender 
venha conhecer pessoalmente o 
aeroporto internacional de São 
Gonçalo do Amarante, ou "Aluísio 
Alves", "e, quem sabe, recuperar a 
ideia de transformá-lo em hub de 
cargas e passageiros". "Trocamos 
telefones diretos e manteremos contato 
mais regular", disse o senador.

 NOVO CONSELHO
O Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis do Rio Grande 
do Norte (Creci-RN) empossou, 
oficialmente, na noite da última 
quinta-feira (05), o novo presidente 
da instituição, Roberto Peres. A 
diplomação ocorreu em sessão 
plenária, no auditório do Creci. 
O diretor nacional para Assuntos 
Pedagógicos do Conselho Federal 
de Corretores de Imóveis (Cofeci) 
e conselheiro federal, Oscar Hugo, 
e o representante do Cofeci, Ruy 
Pinheiro, fizeram a  abertura 
da sessão que empossou o novo 
presidente para a gestão 2019/2021.  
A diplomação foi aclamada por 
todos os presentes e prestigiada por 
conselheiros efetivos, suplentes e o 
corpo técnico do órgão.

DEBATENDO
A senadora Zenaide Maia participou, 

na manhã desta segunda-feira, de um 
debate sobre a "PEC 06/2019 - Impactos na 
Reforma da Previdência para os Servidores 
Públicos Federais", realizado no Auditório 
Otto de Brito Guerra, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, pela 
Associação dos Técnicos de Nível Superior 
da UFRN.  
Em seu discurso, Zenaide falou sobre 
o BPC, os Trabalhadores Rurais, 
Desonerações, Refis e DRU. “Sou sim 
contra a Reforma da Previdência da forma 
que está sendo apresentada”, declarou

PRESENTE
Antes de participar do seminário 

sobre a Reforma da Previdência, a 
senadora fez uma visita de cortesia ao 
gabinete da Reitora da UFRN, Ângela 
Maria, e na ocasião foi presenteada com 
o livro "Aula Magna 2018 - 60 Anos da 
UFRN"

DETRAN E PM NA AL
O diretor do Detran RN, Octávio 

Santiago Filho, e o Comandante Geral 
da PM, Alarico Azevedo, estarão hoje na 
Assembleia Legislativa do RN para discutir 
educação no trânsito. O debate sobre o 
assunto ocorrerá durante a audiência 
pública “Educação no Trânsito - Incentivar 
é necessário”, proposta pelo deputado 
Sandro Pimentel, que acredita que a 
educação no trânsito, principalmente no 
que diz respeito ao papel de cada um 
(pedestre, motorista, ciclista, motociclista), 
é essencial para o bem viver nas cidades.

ATACANDO
O ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves voltou a questionar o Governo Fátima 

Bezerra no seu perfil pessoal no Twitter. Aproveitando o ensejo dos 100 dias de 
administração petista, nesta segunda-feira, Carlos Eduardo não mediu as críticas à atual 
gestão. "O atual governo é fechado, sectário e está mais preocupado com a guerrilha 
ideológica contra o Governo Federal, deixando a sociedade de lado. Infelizmente, não dá 
para ser otimista diante do quadro de incompetência e falta de planejamento", escreveu.  

SEM MEDIDAS
O ex-governadorável disse 'lamentar' que nesses cem primeiros dias de gestão Fátima 

Bezerra "tudo esteja parado e sem perspectivas". Ele citou a ausência de uma "medida 
de ajuste fiscal" e o "corte efetivo de cargos". "Atual governadora não tomou qualquer 
atitude para tirar RN da crise e a prova são os sofríveis indicadores econômicos e sociais. 
Hoje, vivemos como se estivéssemos no ano passado, nada foi feito, nenhuma ação para se 
conseguir apoio federal, que não virá sem tomada de medidas saneadoras", analisou.

NECESSÁRIO
Ainda na opinião do ex-prefeito de Natal, é preciso haver uma reforma do Estado e da 

Previdência, a venda de ativos e a economia no funcionamento da máquina administrativa, 
sob perigo de que "nosso Estado piore na segurança, na saúde e no turismo".

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Conversa rápida, mas importante entre o senador 
Jean Paul Prates e a vice-presidente Comercial da 
Latam Cláudia Sender, durante o MIT-Harvard, em 
Boston, neste fim de semana. Em pauta, os preços das 
passagens aéreas saindo e vindo para Natal

Aquela conversa 
empolgante com
sua colega de trabalho: 
senadoras Zenaide Maia 
e Mailza Gomes em 
comissão no Senado

Desfile Animale Verão 2020, no Rio de Janeiro

Instagram

Divulgação

Divulgação
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

DANJAN CONFECCOES LTDA, CNPJ 17.894.086/0001-46, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Facção de Peças do Vestuário, localizado na Sitio 
Povoado Currais Novos, n° 41– Zona Rural – Jardim Do Seridó (RN) – 59.343-000. 

Sergio Paulo Medeiros de Azevedo
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FALCON CONFECCOES LTDA ME, CNPJ 08.534.555/0001-25, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para uma Facção de Peças do Vestuário, localizada na Rua Joao Vinte e Três, n° 
40 – Centro – Cruzeta/RN – 59.375.000.

Arilúzia Sanara de Araújo
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

Pacific Hydro Energia do Brasil LTDA., inscrita no CNPJ: 05.117.355/0001-89, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Prévia (LP), com prazo de validade até 04/04/2021, em favor do empreendimento 
Complexo Eólico Pedra de Amolar, localizado na zona rural do município de Touros/RN.

Leandro Ribeiro Alves da Silva
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SÉRGIO ANTÔNIO ALBUQUERQUE DE BARROS,  CPF: 673.346.444-68, torna Público que re-
quereu ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 
GRANDE DO NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA de OPERAÇÃO-RLO, de um empre-
endimento de Carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do Amarante-RN.

SÉRGIO ANTÔNIO ALBUQUERQUE DE BARROS
Proprietário

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

 Alto Posto Passa e Fica LTDA, CNPJ 35.649.219/0003-62, torna público que recebeu do INS-
TITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE – IDEMA a Renovação de Licença de Operação com prazo de validade até 02/04/2025 para 
Comércio varejista de Combustível líquidos em favor do empreendimento, Alto Posto Passa e Fica 
Eireli, Localizado Rua Chateaubriand, 750, Centro, Nova Cruz, CEP: 59215-000.

Angelo Jose Medeiros de Macedo
Proprietário

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Alto Posto Passa e Fica LTDA, CNPJ 35.649.219/0006-05, torna público que recebeu do INSTITU-
TO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE 
– IDEMA a Renovação de Licença de Operação com prazo de validade até 05/04/2025 para Trans-
porte de Produtos Perigosos em favor do empreendimento, Alto Posto Passa e Fica Eireli, Localizado 
Av Doutor Mario Negocio, 1113, Vale do Sol, Parnamirim, CEP: 59215-000.

Angelo Jose Medeiros de Macedo
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO II ENERGIA S/A, 32.132.033/0001-81, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Instalação para geração de energia do Parque Eólico São Fernando 2, 
localizado na zona rural dos municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier Júnior
Procurador Ventos de São Fernando II Energia S.A.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO III ENERGIA S/A, 32.671.163/0001-92, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Instalação para geração de energia do Parque Eólico São Fernando 3, 
localizado na zona rural dos municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier Júnior
Procurador Ventos de São Fernando III Energia S.A.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

S. ZORANIA DE ARAUJO- CNPJ 08.753.041/0001-60, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Operação para o Abate de Frango, localizada na Fazenda Baixa do Arroz, 6976 
– Itans – Caicó – RN Cep – 59300-000.

Sebastiana Zorânia de Araújo
Empresária

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SEGUNDO MELO LTDA, CNPJ: 09.117.268/0001-82, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a concessão da Renovação da Licença de Operação nº 2018-129056/TEC/RLO-1228, com 
validade até 02/04/2022, para a atividade de Transporte de Cargas Perigosas, localizada a Rua 
da Independência, nº 795, Centro, CEP: 59.900-000, Pau dos Ferros/RN.

IVANSUELDO BESSA RÉGIS
Proprietário

O Governo do Estado e a 
Agência de Cooperação In-
ternacional do Japão (JICA) 
iniciaram nesta segunda-
-feira, 8, a discussão de uma 
parceria em prol do desenvol-
vimento assistencial na área 
da saúde do Rio Grande do 
Norte. 

A conversa entre as duas 
instâncias governamentais 
aconteceu durante as ativi-
dades da missão do Banco 
Mundial no Estado, que vai 
acompanhar o andamento 
das obras do projeto Governo 
Cidadão.

Na reunião, a Sesap apre-
sentou áreas prioritárias 
para o desenvolvimento de 
projetos, como a assistência 
materno-infantil, a imuniza-
ção, doenças crônicas, rede 
de urgência e vigilância em 
saúde. 

“Não temos dúvida que 
toda parceria será muito 
bem-vinda e virá a contribuir 
para o de-senvolvimento da 
saúde no RN”, destacou Ci-
priano Maia.

Komazawa apresentou 
três formas que a JICA pode 
contribuir para a cooperação 
na pasta, são elas a Coope-
ração Técnica, o Empréstimo 
ODA e a Cooperação Finan-
ceira Não Reembolsável. 
“São opções que devem ser 
analisadas e escolhida a que 
se adequa melhor ao estado”, 
apontou o técnico da JICA.

Estado e Agência 
de Saúde do 
Japão discutem 
cooperação

Parceria

Ação para área materno-infantil

Assecom

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
      
 O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da 
Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, 
 F A Z  S A B E R , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 0805904-75.2017.8.20.5001, PROCEDIMENTO 
COMUM (7), em que é Autor MOVEIS SANDRIN LTDA e Réu TAIRONE SALLES DE LIMA MA-
CEDO - ME e outros, que pelo presente Edital, CITA TAIRONE SALLES DE LIMA MACEDO - 
ME CNPJ: 02.527.157/0001-03, tendo como último endereço conhecido na Rua Tamboara, 
nº 99, Pitimbu, Natal/RN, CEP: 59.068-560, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, 
integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à 
Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir 
o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 27 de fevereiro de 2019, Eu, GEORGIA 
BORGES DE FRANCA, Auxiliar Técnica, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara 
Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve,

JOSÉ CONRADO FILHO
Juiz de Direito

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3866/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Pregoeiro Municipal

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 023/2019

Jesiel André Faustino da Silva

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 22/04/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, S-10 E 
GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE AFONSO 
BEZERRA/RN. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de 
Lici tações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro, o edital  na integra, e no e-mail :  
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.
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A Federação Norte-Rio Gran-
dense de Futebol (FNF) baixou re-
solução no final da manhã desta se-
gunda-feira, 8, e confirmou a final 
do segundo turno do Campeonato 
Estadual entre Potiguar e América 
para o estádio Leonardo Nogueira, 
em Mossoró, casa do Time Macho. 
A resolução pôs fim a uma polêmi-
ca que perdurava desde a noite do 
último domingo, 7.

A motivação para a indefinição 
quanto ao local da finalíssima do 
segundo turno foi o fato do Noguei-
rão ter sido interditado, recente-
mente, para jogos noturnos. Como 
a final agendada para o próximo 
dia 10 será às 20h30, não se tinha 
a confirmação de que o estádio 
mossoroense pudesse receber a 
partida. No entanto, novos laudos 
atestaram as condições do estádio.

Com o aval dos documentos, a 
FNF confirmou a partida para o 
Nogueirão, local onde o Potiguar 
fez boa parte da sua campanha no 

Estadual e se credenciou a dispu-
tar a final da Copa RN. Além de 
jogar em casa, o fato do time ter 
terminado em 1º lugar na fase de 
pontos corridos também dá a van-
tagem do empate para que a equi-

pe seja campeã.

INGRESSOS
Tão logo a FNF confirmou a re-

alização da partida no estádio No-
gueirão, a diretoria do Potiguar di-

vulgou oficialmente a abertura das 
vendas dos ingressos para a final e 
os preços desagradaram boa parte 
da torcida. Os bilhetes chegam a 
custar R$ 100, valor considerado 
“fora da realidade” pelos adeptos.

Para o setor de arquibancadas, 
a diretoria do Time Macho está 
vendendo os bilhetes a R$ 60 (in-
teira) e R$ 30 (meia-entrada para 
estudantes/idosos). Já para o setor 
de cadeiras, os ingressos estão sen-
do comercializados ao preço de R$ 
100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada 
para estudantes/idosos). A torcida 
do América terá a disposição 10% 
da carga total de ingressos.

Neste ano, Potiguar e América 
já se enfrentaram duas vezes. Em 
Natal, as equipes empataram em 1 
a 1 pelo primeiro turno, enquanto 
em Mossoró o América venceu pelo 
placar de 3 a 2, já na disputa do 
segundo turno do Campeonato Es-
tadual. Naquela ocasião, a equipe 
rubra era líder isolada do torneio.

Torcida do Potiguar de Mossoró tem lotado os jogos no estádio Leonardo Nogueira

FNF confirma final do 2º turno em Mossoró, 
e Potiguar cobra até R$ 100 por ingresso
Partida que decidirá o campeão do segundo turno do Estadual será realizada no estádio 
Leonardo Nogueira; Potiguar não perdeu tempo e logo anunciou o início das vendas dos ingressos

Decisão

Allan Phablo

A eliminação na semifinal do 
Campeonato Paulista vai fazer o 
Palmeiras deixar de receber pelo 
menos R$ 10 milhões. A queda 
no último domingo nos pênaltis, 
diante do São Paulo, traz o impac-
to financeiro do clube não contar 
nas próximas semanas com as en-
tradas de recursos vindas da pre-
miação pelo possível título, mais o 
bônus previsto pelo contrato com a 
Crefisa e a receita de bilheteria.

A Federação Paulista de Fute-

bol (FPF) vai pagar ao campeão R$ 
5 milhões como recompensa. O Pal-
meiras ainda teria direito a receber 
pelo título um valor maior, pois pe-
lo contrato assinado com a Crefisa 
em janeiro, há uma cláusula que 
prevê o pagamento de prêmio para 
os torneios disputados. A conquis-
ta do Campeonato Paulista, por 
exemplo, renderia R$ 4 milhões.

Se tivesse passado pelo São 
Paulo no último domingo, o Pal-
meiras ainda poderia contar com 

a receita de bilheteria para incre-
mentar o caixa. O clube jogaria 
a segunda partida da decisão no 
Allianz Parque, com a possibilida-
de de obter uma alta arrecadação 
de bilheteria. Só a semifinal teve 
R$ 2,6 milhões de renda pela ven-
da de ingressos para a torcida al-
viverde.

Sem o Estadual, o Palmeiras 
tem como os dois próximos compro-
missos as rodadas seguintes da Co-
pa Libertadores. Na quarta-feira, o 

time recebe o Junior Barranquilla, 
da Colômbia, e duas semanas de-
pois, viaja ao Peru, onde enfrente 
em Arequipa o Melgar, pela quinta 
rodada da fase de grupos.

O Palmeiras não disputa uma 
final de Campeonato Paulista des-
de 2008, ou seja, há 11 anos. O São 
Paulo, que foi o algoz do time desta 
vez, não chegava numa decisão do 
Paulista há 16 anos, embora tenha 
vencido em 2005, mas o torneio era 
por pontos corridos na época.

Eliminação no Paulista terá impacto de 
mais de R$ 10 milhões para o Palmeiras

Problema

A situação do Botafogo 
fora de campo não é das me-
lhores e os jogadores estão 
com dois meses de atraso em 
seus salários. Eliminado pre-
cocemente do Campeonato 
Carioca - não chegou nem às 
semifinais da Taça Guana-
bara e da Taça Rio -, o time 
só tem a disputa da Copa do 
Brasil no momento e a ideia 
é que esses problemas não 
atrapalhem o rendimento na 
partida contra o Juventude, 
nesta quinta-feira, em Caxias 
do Sul (RS), pela rodada de 
volta da terceira fase.

"Às vezes, a gente debate 
muito uma situação e parece 
que não estamos jogando por 
causa dos atrasos. Todo mun-
do gosta de receber em dia. 
Isso é com a direção. Estamos 
aqui para defender a camisa. 
Independentemente do que 
aconteça, temos que entrar 
e sempre tentar dar o me-
lhor", disse o volante Cícero, 
em entrevista coletiva nesta 
segunda-feira no estádio do 
Engenhão.

Na última quinta-feira, 
Botafogo e Juventude se en-
frentaram no Rio de Janeiro 
e houve um empate por 1 a 
1. Como forma de protesto, 
os jogadores alvinegros não 
se concentraram para a par-
tida. Cícero não sabe se isso 
vai acontecer novamente, e 
preferiu despistar. 

Salários atrasados 
não vão minar 
o Botafogo, diz 
Cícero

Copa do Brasil

Cícero, meio-campo do Botafogo

Vítor Silva


