
Walfredo suspende exames
até para quem está na UTI

CRISE NA SAÚDE 07

Por falta de insumos, principal unidade pública hospitalar do Rio Grande do Norte suspendeu realização de 
exames de rotina e só tem feito procedimentos laboratoriais para internados em casos de extrema urgência.
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Áudios alimentam crise 
no governo Bolsonaro
Mensagens mostram que presidente mentiu ao dizer 
que não conversou com ex-ministro antes de ter alta.

Ex-ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência da República
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Governo do Estado 
decide cortar mais
de R$ 800 milhões 
em despesas

Presidente da 
Câmara pede que 
Álvaro Dias mostre 
como recebeu gestão

Ex-secretário diz que 
comunidade do Jacó, 
com risco de desabar, 
é “bomba-relógio”

Operação Fantoche 
prende presidente da 
CNI e líderes de três 
federações

Decreto estabelece que órgãos da 
administração estadual terão limite 
para despesas de custeio mensal de 
R$ 67 milhões.

Segundo vereador Paulinho Freire 
(PSDB), ou o prefeito de Natal faz 
isso ou assumirá supostos erros de 
seu antecessor, Carlos Eduardo.

João Paulo Mendes, ex-secretário 
municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social, disse estar 
preocupado em função das chuvas.

Investigação da Polícia Federal 
desarticulou uma organização que 
estaria praticando crimes contra a 
administração pública.

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil
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O pai da crise

Durante a campanha para o Governo no ano passado, 
Carlos Eduardo Alves afirmou repetidas vezes que 
gostaria de reproduzir no Estado o trabalho que realizou à 

frente da Prefeitura do Natal – administrada por ele, por último, 
de janeiro de 2013 a abril de 2018. Nos programas eleitorais e nos 
debates, o ex-prefeito da capital potiguar dizia ter “arrumado” 
o Município e que, por isso, estaria apto a resolver os problemas 
da administração estadual.  Menos de um ano após a saída de 
Carlos Eduardo, contudo, o cenário é de crise aguda no Palácio 
Felipe Camarão. O sucessor, prefeito Álvaro Dias, está prestes 
a implementar “medidas duras e austeras”, como ele mesmo 
disse, para equilibrar as contas e evitar que a Prefeitura fique 
ingovernável, conforme vem se desenhando. Ora, o que mudou 
desde maio de 2018 até agora para que o paraíso que era a 
Prefeitura se tornasse um inferno?  Teria sido Álvaro Dias 
capaz de, em menos de um ano, bagunçar a gestão municipal? 
O presidente da Câmara Municipal, Paulinho Freire, defendeu 
nesta terça-feira, 19, em entrevista à Agora FM, que o novo 
prefeito diga claramente como recebeu a Prefeitura e, se for 
o caso, desminta publicamente Carlos Eduardo, esclarecendo 
como o ex-prefeito lhe entregou a administração. É isso ou 
restará concluir que a responsabilidade pela desorganização nas 
finanças do Município é obra de dez meses para cá.

>> Dívida ativa. O Estado 
tem, atualmente, cerca de R$ 8 
bilhões em créditos tributários 
a receber que estão inscritos 
em dívida ativa. Desse total, 
segundo a Procuradoria, metade 
é “recuperável”. Nesse grupo 
mais restrito, há 123 empresas 
devedoras cujos débitos – de mais 
de R$ 600 milhões – são mais fáceis 
de serem revertidos em dinheiro 
para o Poder Executivo.

>> 123 empresas. Na semana 
passada, a Procuradoria Geral 
do Estado e a Secretaria de 
Tributação entregaram ao 
desembargador João Rebouças, 
presidente do Tribunal de Justiça, 
a lista com os nomes das 123 
empresas e os débitos que elas 
têm com o Estado. Todos os casos 
estão judicializados, e a gestão da 
governadora Fátima Bezerra pediu 
pressa no julgamento das ações.

>> Comissão na Assembleia. A 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ) da Assembleia 
Legislativa, a mais importante da 
Casa, elegeu seu novo presidente 

“Uma arma de fogo 
legal resolveria 

justamente este 
absurdo”

Vereador Carlos Bolsonaro, filho do 
presidente Jair Bolsonaro, sobre caso da 

empresária espancada por quatro horas 
no Rio de Janeiro

>> Danos morais. O ministro 
Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF, foto), decidiu negar um 
recurso do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) e manteve a 
condenação por danos morais 
imposta pela Justiça para que 
o ex-parlamentar pague uma 
multa de R$ 10 mil por ofensas 
disparadas contra a deputada 
federal Maria do Rosário (PT-
RS). O episódio foi explorado 
contra Bolsonaro na última 
campanha presidencial. Em 
2014, Bolsonaro disse que não 
estupraria Maria do Rosário pois 
ela não mereceria.

nesta terça-feira. Será o experiente 
deputado estadual Raimundo 
Fernandes (PSDB), que, a menos 
que tenha mudado de ideia, compõe 
a bancada de situação.

>> Comissão na Câmara. Na 
Câmara de Natal, também foi 
definida a composição da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação 
Final, igualmente denominada 
CCJ. O presidente da comissão, 
a mais importante das comissões 
permanentes, será o vereador Ney 
Lopes Júnior (PDT).

>> Obras paralisadas. O Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) começou 
a elaborar um levantamento sobre 
obras paralisadas no Rio Grande do 
Norte. Foram enviados 191 ofícios 
para gestores públicos a fim de 
obter do Estado e dos municípios 
informações acerca da existência 
de obras paradas no Estado. O 
levantamento será realizado em 
todo o País pelos tribunais de 
contas, em parceria com o Conselho 
Nacional de Justiça e a Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil.

Antônio Cruz / Agência Brasil

Fábio M
otta / Estadão

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

RECUO

Governo retira da pauta 
da Câmara projeto de 
dívida dos Estados

O governo optou por retirar da 
pauta da Câmara desta terça-feira, 
19, o projeto que permite aos 
Estados transformarem dívidas à 
receber em títulos oferecidos aos 
investidores do mercado financeiro, 
como estratégia para antecipar 
recursos. A operação é conhecida 
no ramo como securitização.

A informação foi confirmada 
pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e pelo líder do governo 
na Câmara, major Vitor Hugo 
(PSL-GO). Segundo o major, a 
decisão de retirar o texto da pauta 
aconteceu porque não havia 
acordo entre os líderes em torno 
do assunto. Rodrigo Maia, que 
chegou a confirmar a votação da 
matéria junto dos destaques do 
cadastro positivo e depois corrigiu 
a informação, disse que o projeto 
de securitização será discutido 
junto da Previdência.

A iniciativa de tentar incluir o 
projeto que transformaria dívidas 
à receber em títulos oferecidos 
aos investidores do mercado 
financeiro tinha o objetivo de servir 
como “termômetro” para medir o 
apoio dos deputados à proposta 
de reforma da Previdência de Jair 
Bolsonaro. Para sair do papel, 
o projeto de securitização das 
dívidas estaduais exige quórum 
qualificado de 257 votos favoráveis 
para ser aprovado. Já a PEC da 
Previdência precisa de 308 votos, 
em dois turnos. l

José Aldenir / Agora RN

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia
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Servidores do Estado pedem reajuste 
salarial equivalente ao do TCE-RN

REMUNERAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Pedido dos conselheiros para o aumento dos salários pode fazer com que o salário salte dos atuais 
R$ 30.471,11 para R$ 35.462,28, uma alta de 16,38%. Reajuste ainda vai tramitar na Assembleia

Após o Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-RN) aprovar um reajuste 
nos salários dos conselheiros e pro-
curadores que atuam junto ao órgão 
- a implementação ainda aguarda 
aprovação da Assembleia Legislati-
va e sanção da governadora Fátima 
Bezerra -, o Sindicato dos Servidores 
Estaduais da Administração Pública 
(Sinsp) também vai reivindicar ao 
governo estadual o mesmo porcentu-
al de aumento para todas as catego-
rias do serviço público.

O pedido dos conselheiros para 
o aumento dos salários pode fazer 
com que o salário salte dos atuais R$ 
30.471,11 para R$ 35.462,28, uma 
alta de 16,38%. O aumento solicitado 
é uma forma de que os membros da 
Corte de Contas possam reparar per-

das com a suspensão do pagamento 
do auxílio-moradia, de R$ 4,3 mil.

Em 2018, segundo dados do Por-
tal da Transparência do Tribunal de 

Contas, os sete conselheiros potigua-
res somaram R$ 3,8 milhões em salá-
rios. Com as gratificações e auxílios, 
como a moradia, cada conselheiro 

recebeu cerca de R$ 39 mil em 2018. 
Os R$ 3,8 milhões mensais pagos aos 
sete conselheiros poderia pagar os 
salários de 195 professores da rede 
estadual do Rio Grande do Norte.

Segundo o Sinsp, o reajuste do 
Tribunal de Contas desrespeita o 
que é disposto na Constituição Fe-
deral sobre o aumento de salários. 
O artigo 37 da Carta Magna aponta 
que a revisão geral da remuneração 
dos servidores públicos, sem distin-
ção de índices entre servidores públi-
cos civis e militares, precisa ser feita 
na mesma data.

“O Sinsp defende a reposição 
das perdas inflacionárias da remu-
neração para todos os servidores 
públicos”, disse a entidade, em nota 
publicada nesta terça-feira, 19. l

Servidores, liderados por Janeayre Souto, presidente do Sinsp (microfone) protestam
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Governo do RN define limite do
teto de gastos em R$ 808 milhões

CORTES EM 2019

José Aldenir / Agora RN

Documento definiu que os valores contingenciados não incluem gastos com pessoal e encargos; 
Planejamento também pode alterar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias

O Governo do Rio Grande do 
Norte definiu nesta terça-feira, 19, 
o limite de R$ 808 milhões para as 
despesas para os órgãos e entidades 
da administração estadual. Foram 
delimitados os procedimentos para a 
execução e o encerramento mensal e 
anual para 2019.

Segundo o decreto 28.708/2019, 
que foi publicado no Diário Oficial 
do Estado, compete ao secretário es-
tadual de Planejamento e Finanças 
(Seplan), Aldemir Freire, a liberação 
parcial ou total dos valores inicial-
mente contingenciados.

O documento, assinado pela go-
vernadora Fátima Bezerra, definiu 
que os valores contingenciados não 
incluem gastos com pessoal e encar-
gos. Além disso, a medida excluiu as 
áreas de educação, saúde e seguran-
ça pública.

De acordo com o decreto, os ór-
gãos da administração estadual te-
rão limite para despesas de custeio 

mensal de R$ 67 milhões.
O decreto também delimita o te-

to para os poderes. A Assembleia Le-
gislativa, por exemplo, terá o limite 
anual de despesas de custeio em R$ 
78,8 milhões. O Tribunal de Contas 
ficou com o teto de R$ 19 milhões. O 

Ministério Público Estadual, com R$ 
64,6 milhões.

A partir da nova medida, a Se-
plan está autorizada a contingenciar 
os limites de movimentação, em-
penho e de programação de desem-
bolso até o limite necessário para o 

equilíbrio entre receitas e despesas, 
priorizando as ações que tenham 
como finalidade o custeio adminis-
trativo dos órgãos, excetuando as 
despesas essenciais.

Aldemir Freire também pode 
alterar os limites estabelecidos para 
os órgãos e unidades orçamentárias, 
dependendo da chegada de créditos 
adicionais, do contingenciamento e à 
redução do montante de liberação de 
recursos e da realização de empenho 
prévio de despesa prioritária defini-
da pela Seplan.

Segundo o titular da Seplan, que 
se pronunciou nas redes sociais, para 
o Executivo, a autorização de despe-
sas de custeio com fonte do tesouro 
foi contingenciada em R$ 207,5 mi-
lhões (29% do custeio orçado não tem 
autorização de empenho). “Os recur-
sos só serão descontingenciados se 
houver disponibilidade financeira”, 
avisou o secretário através de sua 
conta no Twitter. l

Governadora Fátima Bezerra (foto) deu aval para que secretário estabeleça prioridades

CRISE NO GOVERNO

Áudios revelam que Bolsonaro mentiu 
ao negar conversas com Bebianno

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

A demissão do ministro da Se-
cretaria-Geral da Presidência da Re-
pública Gustavo Bebianno pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro foi precedida 
por uma discussão longa por meio do 
aplicativo Whatsapp, com troca de 
acusações entre eles, relacionadas à 
TV Globo, a uma viagem à Amazô-
nia e ao caso das candidatas laranjas 
do PSL, partido de ambos.

Os áudios, datados de 12 de fe-
vereiro, foram publicados nesta ter-
ça-feira, 19, pelo site da revista Veja 
e desmentem a versão do presidente, 
segundo quem eles não haviam con-
versado naquela data. Bolsonaro disse 
em entrevista à Record TV que era 
mentira que eles houvessem mantido 
um diálogo antes da alta hospitalar.

As mensagens dão ideia do con-
junto de razões para a demissão do 
ex-ministro, que, segundo a Presi-
dência da República, foram de “foro 
íntimo” de Bolsonaro. O presidente é 

chamado por Bebianno de “capitão” 
ao longo do diálogo.

Segundo a revista, os áudios 
comprovam que Bebianno de fato 
manteve contato com o presiden-
te por “três vezes”, enquanto ele 
ainda estava internado, no dia 12, 
terça-feira passada, conforme o mi-

nistro relatara ao jornal O Globo. 
O ministro negava haver uma crise 
no governo por causa da revelação, 
pela Folha de S. Paulo, de suspeitas 
envolvendo candidatas laranjas do 
PSL. “Não existe crise nenhuma. Só 
hoje (terça-feira) falei três vezes com 
o presidente”, disse.

A informação foi o estopim para 
que Carlos Bolsonaro, filho do presi-
dente, viesse a público pelo Twitter 
acusar o ministro, de quem desconfia-
va, de mentir. O presidente endossou a 
reação do filho e negou que ele estives-
se incitando a demissão de Bebianno.

“Carlos incitando a saída é mais 
uma mentira. Você conhece muito 
bem a imprensa, melhor do que eu. 
Agora: você não falou comigo ne-
nhuma vez no dia de ontem. Ele es-
teve comigo 24 horas por dia. Então 
não está mentindo, nada, nem está 
perseguindo ninguém”, afirmou 
Bolsonaro. l

Ex-ministro Gustavo Bebianno

TRANSPARÊNCIA

Projeto derruba 
decreto sobre sigilo
de dados públicos

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira, 19, um 
projeto de decreto legislativo que 
suspende os efeitos do decreto 
presidencial que atribuiu a outras 
autoridades, inclusive cargos 
comissionados, a competência 
para classificação de informações 
públicas nos graus de sigilo 
ultrassecreto ou secreto. A matéria 
irá agora ao Senado.

O decreto foi assinado pelo 
então presidente interino Hamilton 
Mourão em janeiro. l

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Matéria foi aprovada na Câmara



5POLÍTICAQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br20.02.2019

Paulinho sugere que Álvaro diga como 
recebeu Prefeitura: “Ou vai levar culpa”

PRESTAÇÃO DE CONTAS

José Aldenir / Agora RN

A despeito de antecessor ter declarado que entregou Prefeitura “organizada”, prefeito Álvaro Dias 
anunciou recentemente uma reforma administrativa para equilibrar as finanças municipais

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), alertou que o prefeito 
Álvaro Dias (MDB) precisa contar 
como encontrou a Prefeitura do Na-
tal ao assumir, em abril de 2018, sob 
pena de levar a culpa por erros de 
administração supostamente come-
tidos pelo antecessor, o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves.

“O prefeito Álvaro Dias preci-
sa dizer como realmente pegou a 
Prefeitura, senão ele vai levar toda 
a culpa. Ou ele diz como pegou e o 
que pretende fazer, ou vão dizer que 
em um ano ele esculhambou com a 
Prefeitura”, revelou Paulinho ao pro-
grama “Manhã Agora”, apresentado 
pelo jornalista Tiago Rebolo na rádio 
Agora FM (97,9).

Álvaro Dias assumiu a Prefeitu-
ra do Natal em 6 de abril de 2018, 
após o ex-prefeito Carlos Eduardo 

renunciar. Ao deixar o cargo, Carlos 
Eduardo afirmou que teria deixado 
a Prefeitura “organizada” para o seu 

sucessor. A despeito disso, Álvaro 
Dias anunciou recentemente uma 
reforma administrativa para equi-
librar as finanças municipais. Para 
Paulinho Freire, que assumiu inte-
rinamente a Prefeitura em janeiro, 
os cortes são necessários para que o 
Município não se afunde na crise.

“Os cortes são necessários, e não 
apenas esses. Precisamos pensar no 
Município. Se continuar dessa ma-
neira, vamos ter atrasos de salários, 
processo pelo qual o Governo do Es-
tado passa hoje”, avaliou.

Álvaro Dias e Paulinho Freire 
se encontraram nesta terça-feira, 
19, quando o prefeito foi à Câmara 
Municipal para fazer a leitura de 
sua primeira mensagem anual ao 
Legislativo. l

Paulinho Freire (esq.), Álvaro Dias (dir.) e vereador Kléber Fernandes, líder do governo
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Aviso. No governo, 
encastelados e irritadi-
ços, há os que despejam 
impropérios contra a 
coluna por afirmar que 
só os petistas estão em 
dia. Dito assim parece 
até uma crítica irônica e 
descabida. 

>> Seria. No Poder 
Executivo só está em 
dia quem começou a 
trabalhar em janeiro: 
a governadora, o vice, 
secretários e assessores 
comissionados. Que venha 
a contestação. O jornalis-
mo é assim. 

>> Lacrau. Nunca, como 
agora, nesses tempos de 
cóleras nacionalistas e 
fobias ideológicas, foi tão 
grande nossa epidemia de 
lacraus nas esferas públi-
ca e privada. Deles há que 
até Deus duvida. 

>> Aqui. Nesta Aldeia 
Velha de Felipe Camarão 
e Capitania do mui lido 
senhor João de Barro, eles, 
os lacraus, ferroam com 
aquela cauda que a ciência 
chama, apropriadamente, 
apêndice pós-anal.

>> Inverno. O empresário 
Antônio Gentil saiu com 
Marluce, sua mulher e fez 
um périplo para olhar de 
perto o sertão chovido. Viu 
o Agreste, Seridó, Oeste, 
Mossoró, e bateu até no 
mar, em Tibau.

>> Presença. Quem 
vive uma temporada aqui 
no RN, recolhida a uma 
fazenda do litoral Norte, é 
a escritora búlgara Albene 
Dimitrova, romancista 
premiada na Europa. 
Escreve seu novo romance.

>> Cena. É a tal coisa: se a governadora Fátima Bezerra ouvir o pro-
fessor João Abner, da área de recursos hídricos, como seus assessores 
ouviram durante a campanha, vai avaliar melhor a idéia de construção 
da Barragem Dinamarca, em Serra Negra do Norte. Poderá sentir se 
será mesmo a redenção do Seridó, como foi dito da Barragem de Oitici-
ca. O RN tem Plano de Abastecimento do Seridó. Talvez uma solução 
muito mais viável e eficiente. O RN sofre a cada nova redenção. 

>> Pandemia. A editora 
N-1 inaugura seu projeto 
Pandemias lançando as 
duas primeiras caixas 
com 14 e 10 textos tratan-
do dos rumos do Brasil, 
luta travada, segundo 
a editora, com cólera e 
alegria.

>> Temas. A idéia da edi-
tora foi reunir os cordéis 
lançados desde 2017, com 
suas capas estampadas 
manualmente, de nomes 
tipo Fábio Cypriano, 
Tales Ab’Sáber, Vladimir 
Safatle e Igor Mendes.   
 
>> Laranja. Em Brasília, 
tem gente sussurrando 
nos salões da Câmara Fe-
deral que a sigla do PSL 
tem nova leitura, a partir 
das peraltices do ministro 
Gustavo Bebianno: Parti-
do Suco de Laranja. 

>> Tarifa. A nota dos 
empresários de trans-
portes urbanos fecha o 
prefeito Álvaro Dias no 
canto da parede como 
gestor. Sem reajuste o 
sistema pode parar e ele 
pagará sozinho pelas 
consequências. 

>> Humor. De um calmo 
professor de ciências so-
ciais, amansando o tédio 
de há décadas aturar os 
mestres e os doutores, até 
por ser um deles: “Edgar 
Morin é o Allan Kardec da 
complexidade”.

>> Mimo. Fonte discreta 
garante que ontem pou-
sou na mesa do empresá-
rio Felinto Rodrigues um 
cartão saudando seu ani-
versário. Endereçado com 
letra cursiva e feminina. 
Suave como a tarde. 

Tem dias assim, Senhor Redator, 
que a saudade vira pelo avesso a vida 
da gente e vai lá longe buscar lem-
branças adormecidas numa gaveta 
da alma. Talvez tenha sido a tarde, 
ou, quem sabe, foi aquela chuva fina 
que um dia foi resignação, no verso 
triste do poeta Manuel Bandeira. 
Acabei lembrando outros versos, 
tristíssimos, de Guillaume Apollinaire. 
Aqueles que avisam ao medo mais 
profundo dos dias do fim: ‘os dias 
passam, passam... eu fico e o tempo 
vai embora’. 

Lembro que um dia, na casa de 
Edson Néri da Fonseca, com quem, 
posso dizer, privei de privilegiada 
convivência, ouvi a récita desses 
versos. Ele, oblato do Mosteiro de 
São Bento, com quase noventa anos, 
escrevia aquele que seria seu livro-
-testamento. Os saberes e haveres 
que ele achou necessário confessar, 
como a sua última grande paixão, 
capítulo corajoso e suave. Era um 
homossexual discreto, mas nunca 
negou aos amigos mais íntimos, an-
tes da confissão pública.

Vivemos juntos muitas tardes 
no restaurante Leite, onde era re-
cebido como se fosse um príncipe, 
por Armênio Dias, o dono. Ali, numa 
coincidência maravilhosa, fiquei nu-
ma mesa com Edson e Nelson Pe-
reira dos Santos. Os dois lembrando 
a viagem a Portugal, quando da 
gravação do documentário sobre 
a vida e a obra de Gilberto Freyre. 
Com Edson, aprendi a gostar do Ar-
roz de Garoupa - o orgulho recifen-
se não diz risoto - feito sob o olhar 
fidalgo do velho Armênio.  

Naquele domingo de tarde, fi-
quei olhando as mulheres bonitas 
que almoçavam no Leite. Era como 
se viessem da velha aristocracia per-
nambucana. Mostrei uma delas a 
Rejane. De preto, o colar de pérolas 
repousado na alvura do colo alabas-
trino, entre pomos, e os olhos negros 
que iam e vinham. Ao lado, um ho-
mem de gravata, o paletó descan-
sando no espaldar da cadeira vizinha. 
Trocavam uns olhares calados, úmi-
dos, silenciosos e demorados, como 
se namorassem. 

Naquele tempo, não posso 
negar, a juventude ainda mantinha 
acesa nos olhos do cronista a chama 
do lirismo mais ousado a lhe conferir 
uma certa agudeza de observação. 
Hoje o lirismo perdeu o fôlego, 
cansou de brilhar. É uma porcelana 
encardida, até porque o amor nesses 
tempos de lassidão humana não en-
canta as pessoas. A linguagem per-
deu o charme daquele jeito cifrado 
de ser e de guardar a arte de dizer e 
não dizer, nas lições de Oswald Du-
crot, já tão esquecidas. 

Por isso, Senhor Redator, evito 
falar de amor. O território das pala-
vras é do mais raro domínio e ful-
gor. Ambíguas como só sabem ser, 
as palavras não se deixam apascen-
tar como um rebanho manso nas 
mãos de um velho pastor. Condu-
zi-las é uma arte. E, se fogem, e se 
nelas acorda a rebeldia que liberta, 
não há como evitar. Dai o medo de 
abrir a gaveta. Seria como abrir a 
Caixa de Pandora - sairiam voando, 
voando, e pousariam em algum lu-
gar proibido. Hélas!

Do amor

PALCO CAMARIM

“ O amor? Pássaro
que põe ovos de ferro”
Guimarães Rosa,
escritor (1908-1967).

Cedida
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Hospital Walfredo Gurgel suspende 
realização de exames laboratoriais

SAÚDE

José Aldenir / Agora RN

Por falta de insumos, a principal unidade pública hospitalar do RN não realiza desde o início do mês 
as análises clínicas na UTI e enfermarias; Governo admite problema e vai efetuar compra de materiais 

O Hospital Monsenhor Walfredo 
Gurgel, em Natal, suspendeu desde 
o dia 5 de fevereiro a realização de 
exames ambulatoriais para seus 
pacientes, incluindo aqueles inter-
nados em unidade de terapia inten-
siva (UTI) e enfermarias. A unidade 
alega que está sem insumos básicos 
para a realização das atividades. 

Uma mensagem circular do 
Laboratório de Análises Clínicas do 
hospital comunica que a suspensão 
dos exames é em decorrência da 
falta de materiais e do déficit de pes-
soas. Servidores de saúde estão em 
greve desde o dia 5 de fevereiro.

“Torna-se inviável ao setor [la-
boratório] a realização diária de 
exames laboratoriais de todos os 
pacientes internos (UTIs e enferma-
rias), logo, os casos que não forem de 
urgência serão realizados em dias al-
ternados”, diz um trecho da circular 
obtida pelo Agora RN.

 De acordo com a  Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap), 
ocorrem apenas faltas pontuais 
decorrentes de imprevistos, como 

pregões eletrônicos desertos ou can-
celamento de empenhos por fornece-
dores. 

Quanto à greve dos servidores, a 
Sesap informou que a Coordenação 
de Recursos Humanos (CRH) está 
fazendo diariamente a avaliação dos 
serviços e observando o impacto do 
movimento grevista na assistência, 
para garantir que os serviços essen-
ciais sejam preservados.

A pasta diz ainda que está nego-

ciando com o Sindicato dos Servido-
res da Saúde (Sindsaúde) e mantém 
o diálogo aberto, apostando na parti-
cipação de todos para construção de 
uma “gestão democrática”. A Secre-
taria acredita na negociação como 
caminho para a construção de rela-
ções de trabalho baseadas na coope-
ração e na solidariedade, assentadas 
na responsabilização e compromisso 
com o cidadão. 

Uma lista de reivindicações do 

sindicato já está sendo analisada e, 
no último dia 11, a Mesa Estadual 
de Negociação Permanente do SUS 
foi reativada, restabelecendo o diálo-
go com as entidades representativas 
dos trabalhadores de forma transpa-
rente, democrática e efetiva.

Em outra nota, o Corpo Diretivo 
Hospital Monsenhor Walfredo Gur-
gel esclarece que todas as medicações 
padronizadas contam com processos 
de compra em andamento e admitiu 
que “imprevistos podem atrasar a 
aquisição destas drogas e, pontual-
mente, comprometer o abastecimen-
to”. A direção do hospital diz ainda 
que há casos de pregões eletrônicos 
fracassados por nenhuma empresa 
se prontificar a fornecer determinada 
medicação, ou mesmo por cancela-
mento de itens importantes do re-
gistro de preço, por um fornecedor, à 
Sesap. O hospital está formalizando 
processos de compra na modalidade 
“carona”, por meio de um serviço de 
compra que já foi concluído, em outro 
serviço de saúde, seja municipal, es-
tadual ou federal.  l

Suspensão de exames afeta serviços da UTI do Hospital Walfredo Gurgel

“Comunidade do Jacó é bomba-relógio”, 
afirma ex-titular da Defesa Civil de Natal

ALERTA

José Aldenir / Agora RN

O ex-secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social de Natal 
João Paulo Mendes se mostrou pre-
ocupado com o drama vivenciado 
pelos moradores da comunidade do 
Jacó, no bairro das Rocas, cuja parte 
da população precisou ser transferi-
da pela Defesa Civil devido ao risco 
de serem atingidas por desabamen-
tos em razão das fortes chuvas que 
caíram em Natal na última semana.

“A comunidade de Jacó é uma 
bomba-relógio anunciada. Mãe Lu-
íza é outra área [de risco], assim 
como determinados pontos da zona 
Norte”, avaliou João Paulo Mendes 
em entrevista ao programa “Patru-
lha Agora”, com o jornalista Genésio 
Pitanga, na rádio Agora FM (97,9).

Cerca de 20 famílias foram 
transferidas da comunidade na úl-
tima quinta-feira, 14, e a situação 
também afetou moradores de Mãe 
Luíza. De acordo com a Prefeitura do 
Natal, há um projeto para transferir 
34 famílias da região para aparta-
mentos no Condomínio Residencial 
Village da Prata, no Planalto, zona 
Oeste da cidade. O Município conse-
guiu fechar acordo com 12 famílias.

Para Mendes, é preciso que a no-
va gestão acelere a conclusão do Pla-
no Municipal de Contingência para 
que as regiões mais frágeis tenham 
mais condições de se prepararem pa-
ra incidentes. “Natal não aguentaria 
com chuvas de 40 mm em uma ou 
duas horas”, finalizou. l Comunidade do Jacó foi afetada pelas chuvas fortes dos últimos dias 
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Investir na cultura em tempos de crise 
gera lucro, diz secretário Dácio Galvão

CADEIA PRODUTIVA

José Aldenir / Agora RN

Titular da pasta municipal de Cultura aponta que em 2018 foram investidos cerca de R$ 12 milhões 
em eventos, como Carnaval e Natal em Natal, e que o retorno financeiro foi dez vezes maior ao custo

O secretário de Cultura de Na-
tal, Dácio Galvão, avaliou que in-
vestir na cultura do município tem 
trazido lucros para os cofres públi-
cos da Prefeitura. De acordo com 
Galvão, em 2018 foram investidos 
cerca de R$ 12 milhões em eventos 
como o Carnaval e o “Natal em Na-
tal”, e que o retorno para a cidade 
foi dez vezes maior.

“Em 2018, graças a esses 
eventos, fizemos circular R$ 120 
milhões, valor que foi aferido pela 
Fecomércio. De acordo com a Fun-
dação Getúlio Vargas, para cada 
R$ 1 investido no turismo, agre-
gando valor cultural, resulta-se 
num lucro 12 vezes maior. A cadeia 
produtiva inteira é mexida por cau-
sa disso”, contou em entrevista ao 

programa Jornal Agora, apresen-
tado pelos jornalistas Alex Viana 
e Anna Karinna Castro, na rádio 
Agora FM (97,9).

Dácio Galvão explicou que, nes-
te ano, o Carnaval em Natal terá 
novidades relevantes, como a adi-
ção do polo da zona Oeste no circui-
to – além dos tradicionais polos das 
zonas Sul, Leste e Norte da capital. 
Com a chegada do novo espaço – a 
única região que não possuía ainda 
um palco de apresentações –, os 
festejos carnavalescos irão alcan-
çar toda a capital. “Teremos uma 
média de 12 convidados. Localmen-
te são 300 atrações, e somando os 
brincantes e escolas de samba, são 
3.500 envolvidos”.

Com cerca de R$ 5 milhões 

investidos neste ano, o Carnaval 
em Natal será realizado entre os 
dias 28 de fevereiro e 5 de março 
de 2019. O evento terá atrações 
como Margareth Menezes, Os Pa-
ralamas do Sucesso, Sidney Magal 
e Alexandre Pires. 

Outro fator celebrado pelo se-
cretário é a paz vista durante a 
realização do Carnaval em Natal. 
“Nesses anos de luta para conso-
lidar o Carnaval em Natal não ti-
vemos nenhuma ocorrência grave, 
o que mostra o espírito pacifista 
do folião. Neste ano provocamos o 
Ministério Público e consolidamos 
um projeto na área do trânsito e 
mobilidade. Também deveremos 
ter a Polícia Civil em cada polo”, 
encerrou. l Dácio Galvão, secretário de Cultura
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Presidente da CNI é preso pela PF
em operação de combate à corrupção

OPERAÇÃO FANTOCHE

Antônio Cruz / Agência Brasil

Robson Andrade foi detido na cidade de São Paulo (SP) e vai cumprir prisão temporária por cinco dias; 
investigação desarticulou uma organização que praticava de crimes contra a administração pública

O presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Ro-
bson Andrade, foi preso em São 
Paulo nesta terça-feira, 19, du-
rante operação da Polícia Federal. 
Em colaboração com o Tribunal de 
Contas da União, a Polícia Federal 
deflagrou a Operação Fantoche pa-
ra desarticular uma organização de 
crimes contra a administração pú-
blica, fraudes licitatórias, associa-
ção criminosa e lavagem de ativos.

Andrade é alvo de prisão tem-
porária por cinco dias. Além do 
presidente da CNI, a PF cumpriu 
9 mandados de prisão na Opera-
ção Fantoche. A 4ª Vara Federal 
de Recife decretou o sequestro e 
bloqueio de valores e patrimônio 
de todos os investigados. Entre os 
presos, além de Robson Andrade, 
estão os presidentes das federações 
das indústrias de Alagoas, Paraíba 
e Pernambuco.

Ainda são cumpridos 40 man-
dados de busca e apreensão, nos 
estados de PE, MG, SP, PB, DF, 

MS e AL.
Responsável pela representação 

da indústria do Brasil, a CNI é o 
órgão máximo do sistema sindical 
patronal da indústria e atua em 
articulação com os poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário, além 

de entidades no Brasil e no exterior.
Segundo informações da PF, um 

grupo de empresas, sob o controle 
de um mesmo núcleo familiar, atua-
va desde 2002 executando contratos 
firmados por meio de convênios com 
o Ministério do Turismo e entidades 

paraestatais do intitulado “Sistema 
S”. Estima-se que o grupo tenha 
recebido mais de R$ 400 milhões 
decorrentes dos contratos.

As investigações apontaram 
que o grupo utilizava entidades de 
direito privado, sem fins lucrati-
vos, para justificar a celebração de 
contratos e convênios diretos com o 
Ministério e Unidades do Sistema 
S. Os contratos eram, em sua maio-
ria, voltados à execução de eventos 
culturais e de publicidade superfa-
turados e com inexecução parcial, 
sendo os recursos posteriormente 
desviados em favor do núcleo em-
presarial por intermédio de empre-
sas de fachada.

A ação conta com o apoio do Tri-
bunal de Contas da União e, ao todo, 
com a participação de 213 policiais 
federais e 8 auditores do TCU.

As medidas foram determina-
das pela Justiça Federal em Per-
nambuco, que também autorizou 
o sequestro e o bloqueio de bens e 
valores dos investigados. l

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade

São Gonçalo do Amarante terá aumento 
nos investimentos imobiliários em 2019

DESENVOLVIMENTO

José Aldenir / Agora RN

O secretário estadual de Desen-
volvimento Econômico, Jaime Ca-
lado, quer apressar a abertura das 
chamadas câmaras setoriais, come-
çando pela indústria, ainda antes do 
Carnaval. Mas, a grande novidade 
em matéria de entrada de investi-
mentos privados, neste momento, 
tem tudo a ver com São Gonçalo do 
Amarante, onde Calado foi prefeito 
por duas vezes, entre 2008 e 2016.

Segundo o empresário Fernando 
Fernandes, que deixou oficialmente 
nesta terça-feira, 19, a pasta de 
Desenvolvimento Econômico e Tu-
rismo de São Gonçalo para assumir 
a Secretaria de Turismo de Natal, 
além do projeto da Coteminas no 
município, existem 13 novas licen-
ças englobando 17 mil novos lotes 
para projetos do Minha Casa, Mi-

nha Vida, com entregas para os pró-
ximos dois, quatro, seis e oito anos.

Somando com outros cinco mil 
lotes lançados no ano passado, a 
conta de projetos ali já bate um re-
corde de 22 mil lotes para estarem 
concluídos, em partes, nos próximos 
oito anos, o que transformaria o mu-
nicípio da região metropolitana, que 
hospeda um dos grandes aeroportos 
internacionais do País, num ponto 
fora da curva da crise imobiliária. 
“Estamos falando aqui de um VGV 
(Valor Geral de Vendas) de R$ 2,6 
bilhões”, lembrou Fernandes.

Isso, lembrou ele, sem somar os 
investimentos do grupo Coteminas 
na área imobiliária, com mais de 
duas mil unidades habitacionais e 
a construção de um outlet previsto 
para este ano e que investirá R$ 50 

milhões até o fim do projeto.
Os observadores dizem que Jai-

me Calado quer iniciar, o quanto 
antes, uma narrativa mais otimista, 
que contraste com as más notícias da 
crise fiscal do Estado. A narrativa te-
rá seu ponto alto em setembro, quan-
do a Federação da Indústria do Rio 
Grande do Norte promoverá pela pri-
meira vez em Natal o Encontro Eco-
nômico Brasil-Alemanha (EEBA), 
organizado pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) e a Federação 
das Indústrias Alemãs (BDI). 

Na ocasião, São Gonçalo do 
Amarante será exposta como exem-
plo de desenvolvimento no RN, mui-
to por conta do aeroporto internacio-
nal, com reflexos para a Zona Norte 
de Natal, a região que mais cresce 
no município. l Secretário Jaime Calado (Desenvolvimento)
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MPC recomenda a prefeitos do
RN que não gastem com Carnaval

DESPESAS

José Aldenir / Agora RN

Documento é direcionado a gestores de municípios que tenham gasto com 
pessoal acima dos limites legais ou que estejam com salários atrasados

O Ministério Público de Contas 
(MPC) emitiu recomendação para 
que prefeitos de municípios do Rio 
Grande do Norte em situação de 
emergência, que apresentem gasto 
com despesa de pessoal acima do li-
mite legal ou que estejam em atraso 
quanto ao pagamento de salários 
evitem utilizar recursos públicos 
para custeio de festejos carnavales-
cos no ano de 2019.

A recomendação pede que se-
jam evitadas contratações relacio-
nadas a eventos artísticos, culturais 
e festivos, incluindo a contratação 
de artistas, serviços de “buffets” 
e montagens de estruturas para 
eventos. O documento é assinado 
pelo procurador-geral do MPC, 
Thiago Martins Guterres, e pelos 
procuradores Ricart César Coelho 
dos Santos e Luciano Ramos.

Os procuradores justificam a re-
comendação a partir do Decreto nº 
28.325, de 12 de setembro de 2018, 
assinado pelo governador do Rio 
Grande do Norte, à época Robin-
son Faria, que declarou situação de 
emergência em 152 municípios em 
virtude da seca.

A estiagem já causou mais de 
R$ 4,3 bilhões de reais em perdas 
para o setor produtivo, o que re-
presenta uma redução em torno de 
50% na contribuição para a forma-
ção do Produto Interno Bruto (PIB) 
do Estado.

Sobre o comprometimento dos 
municípios com os gastos de pesso-
al, a peça aponta relatório do Corpo 
Técnico do Tribunal de Contas do 

Estado mostrando que os índices 
da despesa total com pessoal de di-
versas prefeituras de municípios do 
RN, inclusive os referentes ao 6º bi-
mestre de 2018, vêm extrapolando 
recorrentemente o limite legal esta-
belecido na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o que impõe a proibições aos 
gestores, e a adoção das providên-
cias necessárias para eliminar o 
percentual excedente. l

Recomendação também cita situação de emergência nas cidades devido à seca

PARNAMIRIM

Falta de passarela 
eleva risco de acidente 
na BR-101, em Emaús

A ausência de uma passarela 
exclusiva para o tráfego de 
pedestres na BR-101, na altura do 
bairro de Emaús, em Parnamirim, 
tem causado preocupação em quem 
caminha pela região.

Em denúncia encaminhada ao 
Agora RN, George Emmanuel, que 
é um dos afetados pela ausência da 
passarela, disse que a travessia da 
pista é arriscada, já que os veículos 
passam em alta velocidade, quase 
nunca respeitando os pedestres.

A situação é agravada pelo 
fato de haver na região um 
supermercado e uma empresa de 
telemarketing, por onde circulam 
milhares de clientes e trabalhadores 
todos os dias.

A passarela que havia nas 
proximidades foi retirada durante a 
obra do viaduto construído na região. 
O DNIT prevê a reinstalação da 
passarela, mas não estipula prazos 
para o serviço. l

Google Maps / Reprodução

Passarela foi retirada da região

URBANISMO

Prefeitura retoma discussões para 
revisão do Plano Diretor nesta quinta

José Aldenir / Agora RN

As discussões para o processo de 
revisão do Plano Diretor de Natal 
(PDN) serão retomadas na próxima 
quinta-feira, 21, pela Prefeitura. 
Uma audiência pública coordenada 
pela Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) vai apresentar 
à população o novo cronograma dos 
trabalhos e informar sobre os estu-
dos realizados pela equipe técnica da 
pasta durante o ano de 2018. O even-
to será no Auditório Central do Ins-
tituto Federal de Educação (IFRN), 
Campus Natal, a partir das 9h.

A audiência dá prosseguimento 
ao processo participativo para dis-
cussão do instrumento mais impor-
tante da política de desenvolvimento 
urbano sustentável da cidade, com 
o detalhamento do cronograma 

das etapas seguintes: “Leitura da 
Cidade”, que realiza oficinas nas 
quatro regiões administrativas e 
por segmentos; “Sistematização das 
contribuições das Oficinas e Grupos 
de Trabalho”, para a elaboração da 

minuta de lei; eleição de delegados; 
e, por fim, a “Conferência do PDN”, 
que formata e aprova a minuta de 
lei e que posteriormente é enviada à 
Câmara Municipal para discussão e 
votação. l

Última vez em que o Plano Diretor foi revisado foi em 2007, doze anos atrás

SEGUNDOS
EM QUINZE

PM captura foragido da 
Justiça em Parnamirim
Policiais militares da Ronda 
Ostensiva com Apoio de 
Motocicletas (Rocam) capturaram 
um foragido da Justiça no centro 
da cidade de Parnamirim. Por 
volta das 16h20, nas proximidades 
da estação de trem, os policiais 
abordaram Idalmo Cesar Silva da 
Costa, de 41 anos, e constataram 
que havia um mandado de prisão 
em desfavor do acusado. Idalmo foi 
conduzido à Central de Flagrantes 
para os procedimentos decorrentes.

José Aldenir / Agora RN
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Ezequiel Ferreira cobra início das obras 
para a recuperação da Ponte de Igapó

DESCASO

José Aldenir / Agora RN

Presidente da Assembleia Legislativa solicitou serviços de manutenção das partes metálicas
e dos pilares da estrutura viária; último registro oficial de reparação da ponte data de 1990

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte, 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
cobrou nesta terça-feira, 19, a refor-
ma da Ponte de Igapó, que apresen-
ta forte corrosão na área metálica 
dos pilares que a sustentam. 

A ponte é considerada de grande 
importância para o deslocamento de 
milhares de pessoas que transitam 
na zona Norte de Natal para outras 
áreas da cidade.

“Em duas oportunidades, me-
diante requerimentos, o primeiro em 
março de 2014 e o segundo em maio 
de 2018, busquei junto aos órgãos 
competentes a manutenção da pon-
te, que se encontra com estrutura 

de concreto degradada, oxidação da 
parte metálica dos pilares e perfura-
ções nas estacas de fundação”, des-
creveu o presidente da Assembleia, 
cobrando do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT) a data para iniciar os 
reparos da estrutura.

Com 606 metros de extensão e 
12 metros e meio de largura, a Ponte 
de Igapó recebe, diariamente, cerca 
de 80 mil veículos, 37 linhas de ôni-
bus e 13 viagens de VLT. Segundo o 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT), a úl-
tima manutenção na Ponte de Igapó 
foi realizada em 1990. 

As colunas de sustentação do 

equipamento apresentam estado de 
total deterioração, conforme regis-
tros em fotos e vídeo realizados pela 
comunidade natalense e comparti-
lhada nas redes sociais. 

Em nota oficial, o DNIT disse 
que a situação da Ponte de Igapó 
está sendo tratada com a mais alta 
prioridade e as intervenções de recu-
peração e reforço da estrutura ocor-
rerão em breve. Será feito estudo 
de adequação do projeto e orçamen-
tação para a obra. A licitação será 
lançada em março. O DNIT ressalta 
que a ponte passou por inspeção em 
dezembro do ano passado e se con-
cluiu que a estrutura não corre risco 
iminente de ruir. l Deputado estadual Ezequiel Ferreira

Reforma da Previdência será 
entregue nesta quarta-feira  

PROJETO

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolsonaro irá 
ao Congresso Nacional entregar a 
proposta da reforma da Previdência 
nesta quarta-feira, 20, confirmou o 
secretário especial de Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho. 

Na última quinta-feira, 14, o se-
cretário tinha adiantado alguns pon-
tos da proposta. O texto prevê idade 
mínima de aposentadoria de 65 anos 
para homens e 62 anos para mulhe-
res dos setores público e privado, 
com 12 anos de transição para quem 
está próximo dessas idades.

O texto foi resultado de uma ne-
gociação entre a equipe econômica 

e o presidente Bolsonaro. A equipe 
econômica tinha pedido idade mí-
nima unificada de 65 anos para ho-
mens e mulheres, para os trabalha-
dores dos setores público e privado. 
O presidente gostaria de uma idade 
mínima de 65 anos para homens e 
60 para mulheres. 

Além de entregar a proposta aos 
parlamentares, Bolsonaro fará um 
pronunciamento à nação na quarta-
-feira. Segundo Marinho, o presiden-
te explicará a necessidade de mudar 
as regras de aposentadoria e de que 
forma a proposta será discutida no 
Congresso. l

Rogério Marinho revelou que o presidente Bolsonaro fará a entrega do texto 
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Alex Medeiros

“ Sonhos sem 
riscos produzem 

conquistas sem 
méritos”

(Augusto Cury)

>> Batman 80. Começam 
a aparecer pelo mundo 
referências ao aniversário de 
80 anos de criação do detetive 
milionário de Gotham City, 
que apareceu pela primeira vez 
em maio de 1939. No Brasil, a 
editora Panini anunciou alguns 
presentes para os fãs, em 
especial uma série de 3 revistas 
com a aventura “A Queda do 
Morcego”, lançada há mais de 
dez anos sem que tivesse uma 
conclusão. Uma batalha épica 
contra o letal vilão Bane.

>> Ah, as dondocas. Esbelta, 
loira, olhos verdes. Com esse 
perfil, a portuguesa Joana 
Ramirez dirige um Porsche pelas 
ruas da Foz do Douro, zona chique 
do Porto. Já apresentou programa 
de TV sobre o jet set luso e voltou 
a ocupar a mídia após solicitar 
auxílio à Justiça dizendo que é 
uma mulher carente.

Meio século de uma tarde épica
Mais um duelo 

entre ABC e Amé-
rica na noite de ho-
je. Do encontro na 
Arena das Dunas 
para trás lá se vão 
104 anos de histó-
ria, tradição e riva-
lidade. Os dois clubes só não dividiram 
Natal ao meio esse tempo todo porque 
o Alecrim atravessou entre ambos com 
o seu verde dos gramados sempre pre-
sente numa insistente valentia.

O alvinegro e o alvirrubro são par-
tes do sistema nervoso da maioria dos 
potiguares, já muito impulsionaram 
e aceleraram as pulsações cardíacas 
de inúmeras gerações, desde 1915 
até aqui. Travaram confrontos nervo-
sos, espetaculares, irados, polêmicos, 
bagunçados, violentos, cadenciados, 
efusivos e inesquecíveis.

Pouco sei do clássico até o ano 
que nasci, 1959, quando um quipro-
quó generalizado envolveu jogadores, 
dirigentes e torcedores que transfor-
maram o velho estadinho Juvenal 
Lamartine num ringue coletivo a 
céu aberto. A confusão fez o América 
abandonar a Federação, retornando 
somente em meados da década de 
1960.

De uma partida, especificamente, 
tenho a memória fresquinha, aquela 
que muitos consideram a mais incrí-
vel batalha que mexeu com os nervos 
das duas torcidas e, ao final, favoreceu 
uma recuperação inimaginável do 
América na disputa pelo título. O ano 
era 1969 e daqui a nove meses comple-
ta cinquenta anos do evento.

Eu tinha só 10 anos e fui levado ao 
estádio sob a responsabilidade do meu 
mano Graco, então com 18 e prestes 
a se inscrever no serviço militar. Pra 
garantir o privilégio da arquibancada 
coberta, de madeira, o boy pediu um 
troco a mais para o meu pai argumen-
tando que era mais seguro para um 
garoto magricela como eu.

Convencido dos cuidados do pri-
mogênito com o pivete, papai salientou 
na saída: “fica de olho no menino”. Ha-
víamos se mudado há pouco tempo do 
bairro de Santos Reis para as Quintas, 
bem mais distante no deslocamento ao 
campinho do Tirol. Um ônibus da em-
presa Guanabara nos deixou na Rio 
Branco, e de lá “a pés”.

No caminho pela Jundiaí até a 
Hermes, para cada americano haviam 
dois abecedistas. Parecia que duas 
passeatas ocupavam as calçadas. Gra-
co pegou as entradas, picolés e pipocas 

e nos aboletamos 
nas chamadas 
“sociais”, onde es-
tava em maioria a 
“elitizada” torcida 
americana. E o 
Frasqueirão ferven-
do como nunca.

O ABC jogava pelo empate para 
erguer a taça de 69. Nos dois con-
frontos anteriores, vitória por 3 x 0 e 
empate sem gols. O América tinha que 
vencer para provocar um novo jogo. O 
“mais querido” tinha Alberí, afiado e 
completando um ano de clube, e havia 
acabado de contratar Esquerdinha, 
um driblador com pés de malabarista.

Já o “diabo rubro” (chamavam 
assim) tinha dois pontas velozes e 
capazes de lampejos de craques, além 
do atacante Alemão, que se não era no 
nível do “negão” do povo sabia unir for-
ça e habilidade. A partida se arrastou 
sem gols, com jogadas perigosíssimas 
de ambos os lados; os goleiros Floro 
(ABC) e Odair (AFC) se despedaçando 
em saltos atrás da bola.

Cada vez que Alberí matava a 
esférica no peito e mandava o míssil, 
o narrador Hélio Câmara improvisa-
va na ilustração, “mais rápido que a 
Apollo 11” (A Lua havia sido conquis-
tada em junho). Esquerdinha driblou 
uns trinta americanos e perdeu o fami-
gerado gol-feito. O baixinho Lia, se não 
me engano, acertou mais de uma vez a 
trave do ABC.

Jogo quase no fim, a frasqueira 
festejando o título no empate, lenços 
tremulando dando adeus aos torcedo-
res rivais que saíam mais cedo do está-
dio. E eis que o milagre ocorreu, num 
chute certeiro de Alemão, o gol-lázaro 
que ressuscitou o América e empurrou 
a decisão para outra partida, o quarto 
duelo de novembro.

As imagens que ficaram na me-
mória de muitos, como arquivos vivos 
de uma batalha épica, são de ameri-
canos enlouquecidos retornando para 
dentro do Juvenal, a massa alvinegra 
em silêncio, alguns soluços. E eu sendo 
arrastado por meu irmão em festa, re-
cebendo do engenheiro Roberto Freire 
uma bandeira vermelha. 

No jogo seguinte, nova vitória do 
América, por 2 x 0 (gols de Bagadão e 
Alemão), e o título de campeão de 1969, 
talvez menos festejado que aquela par-
tida que entrou para a história como 
a mais incrível do futebol potiguar. Al-
guns heróis da batalha ainda estão por 
aí, como jóias de um tesouro emocional 
que fará meio século.

>> O S do squema. A prisão do 
presidente da CNI por corrupção 
com dinheiro do Ministério do 
Turismo desviado no Sistema S 
através de eventos e publicidade. 
Aos poucos, a sociedade brasileira 
vai vendo na cadeia um estilo de 
gente que ditava as regras nos 
prestigiados setores da política e 
dos negócios nacionais. 

>> Violência. A Lei do 
Feminicídio precisa ser aplicada 
de forma a alcançar todos os tipos 
de violência contra as mulheres. 
Tanto faz o agressor que espancou 
a empresária de 55 anos na Barra 
da Tijuca quanto o canalha que 
mordeu uma adolescente que lhe 
negou um beijo numa prévia de 
carnaval em Niterói.

>> Isso é Natal. “A escolinha do 
PSG, time francês, tem permissão 
para utilizar o gramado da Arena 
das Dunas. O ABC, que é do RN, 
não pode. Mas, é a sociedade 
potiguar que paga quase 120 
milhões anuais, pela construção 
do equipamento”. Aspas do 
comentarista Exmar Tavares no 
Twitter.

>> Etnias. Na mesma semana, o 
noticiário destacou o Paulo Preto 
da social democracia tucana e 
o Carlos Branco da esquerda 
terrorista dos anos 1960. Só falta 
agora uma entrevista do Wagner 
Moura ao lado do Jean Wyllys 
no site Socialista Morena, criado 
pela militante do delírio feminazi 
Cynara Menezes.

>> Dinheirama. O Paulo Preto 
do PSDB vai matar Geddel do 
MDB de inveja. O operador 
tucano tinha escondidos em 
dois imóveis de São Paulo, em 
espécie, a cifra de R$ 100 milhões. 
É simplesmente o dobro da 
quantia que a quadrilha familiar 
do Geddel escondia em malas 
e caixas num apartamento na 
Bahia.

Jean Wyllys na Alemanha, 
quem disse que não nos 
vingaríamos dos 7 x 1?

(Rubinho Nunes)

O único objetivo da mídia 
é manter o governo Bolsonaro 

em crise.

(Olavo de Carvalho)

Em minutos, a velha mídia 
esqueceu a imprescindibilidade 

de Bebianno no Planalto. 

(Zélia Duarte Macedo)

PICARDIA NAS REDES
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...da jornalista e escritora Márcia 
Denser: “Status Brasil: Bebbiano 
desmente Bolsonaro em áudio para 
todo o Brasil saber que temos um 
presidente mentiroso; Deputada fala 
que o Brasil vai se transformar em 
paraíso para bandidos. Ministério 
Público segue sem ouvir Queiroz, 
Flávio Bolsonaro e os laranjas do 
PSL...”;

...do portal UOL: “Caixa 2 não tem 
mesma gravidade de corrupção, diz 
Moro sobre pacote de leis”;

...do O Globo: “STF mantém decisão 
que obriga Bolsonaro a pagar 
indenização a Maria do Rosário e se 
retratar em rede social”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Na expectativa. Vereadora 
de oposição na Câmara Municipal 
de Natal, Ana Paula (PSDC)  
espera que, após a leitura de sua 
mensagem anual, na tarde de 
ontem, dando início oficialmente ao 
ano legislativo na Casa, o prefeito 
de Natal Álvaro Dias comece 
efetivamente a trabalhar. Na 
opinião da parlamentar, até agora o 
gestor só tem participado e discutido 
assuntos sem tanta importância 
para a capital, como festas de Natal 
e Reveillon e agora o carnaval. 
Fora isso, disse Ana Paula a esta 
colunista, durante entrevista no 
Gazeta Notícias, na TV Gazeta RN, 
o prefeito só se preocupou com a 
campanha eleitoral do filho, que não 
obteve êxito. “Eu espero que agora 
o prefeito comece efetivamente a 
tranalhar por Natal”, disse ela.

>> Possibilidade. “Recursos 
só serão descontigenciados se 
houver disponibilidade financeira. 
Contingenciamento objetiva adequar 
as despesas ao fluxo de receitas de 
2019. É o Executivo fazendo sua 
parte no ajuste necessário para 
equilibrar as contas do Estado”. Do 
secretário de Planejamento do RN, 
Aldemir Freire, sobre publicação 
hoje no Diário Oficial de decreto de 
contigenciamento de gastos para 
2109.

>> Presente. A senadora 
Zenaide Maia cumpriu agenda 
nesta segunda-feira na cidade 
de São Gonçalo do Amarante, 
antes de embarcar para Brasília. 
A parlamentar participou do 
Seminário “São Gonçalo da 
Oportunidade. É hora de novos 
investimentos”, uma parceria entre o 
município, Sesi/Senai e empresários.

>> Projetos. O diretor-presidente 
da Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Rio Grande do Norte – Fapern, 
Gilton Sampaio, foi recebido nesta 
segunda-feira, 18, pela diretoria 
da Escola da Magistratura do RN 
– Esmarn, na intenção de buscar 
parceria para desenvolvimento 
de projetos de interesse do Poder 
Judiciário e que poderão servir de 
modelo para outros órgãos. Durante 
a reunião, o coordenador de Cursos 
para Formação de Servidores, o 
juiz Artur Cortez, apresentou as 
atividades desempenhadas pela 
Esmarn, bem como a finalidade da 
instituição. Gilton Sampaio também 
expôs o campo de atuação da Fapern 
e como a fundação pode atuar 
nas áreas de pesquisa e inovações 
tecnológicas.

>> Elas merecem. Pelo terceiro ano 
consecutivo ocorrerá na próxima quinta-
feira, 21, às 9h, no Hospital Infantil Varela 
Santiago, o projeto Folia Viva, idealizado pela 
Fundação José Augusto (FJA) e que leva um 
pouco da folia de Momo para as crianças que 
estão em tratamento no hospital filantrópico 
que é referência no Estado no tratamento de 
câncer infantil. Nesse ano os responsáveis 
pela animação serão a Banda Clarin Kids e 
KL Animações Artísticas e também haverá 
maquiagem facial, realizada pela funcionária 
da FJA, artista plástica e voluntária do 
projeto Socorro Soares. O Projeto Vila Folia 
é integrado ao Carnaval da Meninada, que 
ocorrerá na semana seguinte, na Cidade da 
Criança.

>> Em pauta. A Medida Provisória 
871/2019, que muda regras de benefícios do 
INSS, afetando agricultores e agricultoras 
familiares do Brasil, como também o 
movimento sindical rural, será o tema da 
audiência pública proposta pelo deputado 
estadual Francisco do PT, que será realizada 
no próximo dia 25, às 9h, no Plenarinho da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte. “A agricultura familiar tem um peso 
significativo na economia brasileira, por isso se 
faz urgente debater a MP 871 e seus impactos 
aos agricultores e agricultoras familiares”, 
destacou o parlamentar em relação à medida, 
que propõe revisar benefícios por invalidez 
e pensões por morte, além de extinguir a 
emissão pelos Sindicatos da declaração de 
atividade rural. 

>> Presentes. Para o debate  serão 
convidadas trabalhadoras e trabalhadores 
rurais, movimentos sociais, sindicatos, 
associações, governo do estado e federal, 
parlamentares das bancadas estadual e 
federal, além de demais representações da 
sociedade civil.

Vereadoras Júlia Arruda, Ana Paula e Divaneide Basílio  
reunidas para discussões sobre o posicionamento da 
bancada feminina de oposição ao prefeito Álvaro Dias na 
Câmara Municipal

Jornalistas belas e queridas em encontrinho para um papo e 
café da manhã na Casa Nacre: a gravidinha Juliska Azevedo 
e Marília Rocha

No Rio de Janeiro, professor Carlos André palestra 
em evento do LIV, maior sistema de educação 
socioemocional do Brasil

Instagram

Instagram

Assessoria

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Sua disposição para o trabalho será enorme. 
Mas não comente seus projetos com qualquer 
um, pois podem roubar a sua ideia. Apoie o par 
e lutem juntos pelos sonhos do casal.

Assuntos de casa ou família vão exigir atenção. 
Evite se estressar demais com os problemas, 
pois isso só vai prejudicar a sua saúde. A Lua 
indica atração proibida ou romance escondido.

Vários astros vão realçar a sua criatividade 
e você vai se destacar no emprego. Simpatia 
e entusiasmo também vão garantir bons 
resultados. 

Você deve explorar as boas ideias no trabalho. 
Simpatia e bom papo podem ajudar a convencer 
as pessoas, fazer bons negócios e vender o seu 
peixe. Ótima popularidade nas paqueras.

Bom dia para quem planeja mudar de casa 
ou iniciar reforma. Sinal verde para trocar de 
emprego ou função. Trabalhar em casa ou 
com a família pode ser bem lucrativo. 

Você pode ter boas ideias para ganhar dinheiro 
com algo feito em casa. A família pode se opor a 
seus planos: converse. A Lua realça sua vaidade. 
A dois, faça planos com seu amor.

Seu poder de comunicação está acentuado 
e vai ser fácil convencer as pessoas. Sucesso 
garantido com vendas, ensino e divulgação. 
Bom entendimento no romance. 

Você terá facilidade para aprender e deve 
investir nos estudos para se aprimorar. Pode 
fazer bons acordos. Experimente ir a novos 
lugares e conhecer outras pessoas.

Mudanças podem ocorrer no emprego. A 
Lua beneficia seu bolso. Concentre-se nas 
oportunidades de melhorar seus ganhos. Quem 
está livre pode se envolver com alguém conhecido.

Rever seus gastos deve ajudar a quitar uma 
dívida. Você também pode ganhar uma grana 
inesperada. A Lua realça sua sensualidade, o que 
promete esquentar as paqueras e a vida a dois.

Aposte na disciplina e organização do seu signo 
para cumprir as tarefas no trabalho. Noite tensa 
em família. Ótimos estímulos para o amor. Vai 
encantar quem quiser com seu charme. 

Vai conseguir aliados para os seus projetos e terá 
facilidade para defender suas ideias. Sucesso 
garantido em sociedade ou parceria. A vida a dois 
recebe novos estímulos e ganhará cumplicidade.

Sampaio marca o local da queda de Valentina, e Murilo vê. Júnior se desculpa pelo beijo que deu em 
Luz. Walid pede que Diana esqueça a declaração que ele lhe fez. Sampaio flagra Murilo com Valentina no 
túnel. Nicolau recebe a carta de resposta da academia de dança e esconde de Bebeto. 

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)

Danilo se surpreende com o apoio de Augusto à sua fuga com Cris/Julia. Eugênio denuncia Danilo para 
o inspetor de Polícia, e ameaça Bendita. Eugênio revela a Gustavo que Cris/Julia fugiu com Danilo, e o 
marquês se enfurece. Hildegard se revolta contra Danilo e renega o filho diante de Augusto. 

ESPELHO DA VIDA

Jerônimo se irrita com o sucesso de João. Mercedes apresenta Jerônimo/Rojê a Herculano, que reconhece o 
filho de Janaína, mas disfarça. Gisela segue Herculano e acaba sofrendo um acidente. João pede Manu em 
casamento. Diana revela a Herculano que Jerônimo está se passando por bilionário.

VERÃO 90

José Loreto é criticado por 
suposto caso com Marina

PAR NA NOVELA
TV Globo / Reprodução

Ruiva teria sido pivô de separação de Zé

Ator está sendo acusado de 
trair Débora Nascimento com 
seu par na novela das 21h da 
Globo, “O sétimo guardião”

José Loreto virou alvo das crí-
ticas de alguns internautas. O ator 
está sendo acusado de trair Débora 
Nascimento com Marina Ruy Bar-
bosa, que também é casada. Os dois 
contracenam na novela das 21h da 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 6

ERLC
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EARDEHA
PERCENTUAL

URNAARMÇ
ETILETA
SEISLAR
SRAIPIM

RIMELVTUD

VENTAROLA
POSELESAR

Primeiro
decreto
abolicio-

nista

Prática
para

bronzear
a pele

Sereia
brasileira
(Folcl.)

Ter uma
(?): discu-
tir a rela-
ção (gír.)

O homem
muito
gordo

Qualquer
caractere
numérico
(Inform.)

Não existe
no vestido

tomara 
que caia

Haroldo
de An-
drade,

radialista 

Porcen-
tagem;

taxa

Braço, 
em inglês

Campeão
três vezes

(red.)

Depósito
para as

cinzas do
morto

Número
de lados
do cubo

A casa de
habitação

(fig.)

Trocar de
casa

O mais
curto do

ano é
fevereiro

Abrevia-
tura de

vale-trans-
porte

(?) Paz,
capital

boliviana

(?) elétrica: é poupa-
da no horário de verão

Remédio que
estabiliza o humor

Retirada
do leite
da vaca

"Monstros
(?)", filme
da Disney 

Oposto de "escuros"Barulho
do motor
Sílaba de
"homem"

Gás de
letreiros 
Tony Ra-
mos, ator

(?) Moreira,
locutor

Enfeite de
cabelos

Imaginário;
fantástico
(?) Lins, 

compositor
Tem sabor

picante
Pessoa;
criatura

De + aí
(Gram.)

Menor fle-
xão verbal

Basta
(interj.)
Hábeis;
capazes

Terreiro
(Rel.)

(?) Rava-
che, atriz

Consoantes
de "tela"

Dani-
ficar 

Raiz
servida
frita nos

bares

Espécie 
de leque
Postura

para a foto

Segundo
(símbolo)
Cosmético
para cílios

3/arm — ilê. 4/néon — urna. 5/mudar. 6/dígito. 10/percentual.

TV Globo, “O sétimo guardião”.
“Mau caráter”, “Macho escroto” 

e “Sem noção” foram um dos princi-
pais comentários que o famoso rece-
beu em publicações antigas. Desde o 
anúncio do fim de seu casamento, ele 
não apareceu mais nas redes sociais.

Após toda a polêmica, a ruiva, 
que foi apontada como pivô da se-
paração de Loreto e Débora, veio a 
público negar o fato. “Nós nos tor-
namos muito amigos, por quem te-
nho muito carinho, o que me deixa 
ainda mais triste”, disse. l
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LICENÇA AMBIENTAL

A ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL DE NATAL, inscrita no CNPJ: 03.688.616/0001-
95, torna público, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 
28/08/2018, através do processo N° 00000.011625/2010-99, a Licença Ambiental de Operação 
para o funcionamento de um TEMPLO RELIGIOSO com área construída 306 m² em um terreno 
de 1.600 m², situado no endereço RUA TENENTE DE SOUZA N° 830, LOTEAMENTO NOVO 
HORIZONTE, PAJUÇARA, NATAL – RN, CEP 59.125-330, ficando estabelecido um prazo de 
05 (Cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

SERVIÇO ÚNICO REGISTRAL E NOTARIAL DE TANGARÁ - RN
Rua João Ataíde de Melo, nº 532, - C E P 59240-000 - Tangará/RN

Ofício nº. 01/2019
Protocolo nº 01/2019                           Tangará/RN, 18 de fevereiro de 2019.

Notificamos o espólio do Sr. JOSÉ DO CARMO VARELA, na pessoa de sua herdeira meeira 
a Sra. MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA VARELA, brasileira, viúva, do lar, portadora da 
Identidade de nº 276.268-RN, e do CPF/MF único de nº 155.738.344-87, bem como seus filhos, 
legítimos herdeiros, para manifestarem-se sobre o processo de usucapião de um Imóvel regis-
trado neste Cartório Único de Notas e Registros de Tangará/RN, no Livro 2 de Registro Geral de 
Imóveis, sob a Matricula de nº 1.756, no prazo de 15 (quinze) dias; procedimento de usucapião, 
que tem como parte interessada FRANCISCA AMELIA SANTANA (CPF/MF Nº 146.651.128-19 
e CI/RG nº 003.306.035-SESPDS/RN), e objeto o imóvel constituído de UMA CASA RESIDEN-
CIAL SITUADA NA RUA LUIZ SEVERINO DE PONTES, Nº 206, CENTRO, TANGARÁ/RN, 
CEP 59.240-000, de propriedade de JOSÉ DO CARMO VARELA, conforme matricula de nº 
1.756, deste Registro Imobiliário. Artigo 213, § 3º da Lei 6.015/ de 31 de Dezembro de 1973. 

Atenciosamente,
Leydson Romário da Costa Gonçalves Olinto

Escrevente Autorizado

Sindicato estadual dos Trabalhadores nas Indústrias fabricantes de peças e pré-fabricados em 
concreto no estado do Rio Grande do Norte – SINDPRERN/RN – CNPJ: 22.562.515/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES SINDICAIS
Pelo presente edital, e em cumprimento ao Capítulo VI artigo 23º faço saber que no dia 20 de 
março de 2019, no período de 08h00 às 16h00, através de uma única urna itinerante, será 
realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes 
na Federação, bem como Suplentes, ficando aberto o prazo de (03) três dias para o registro 
de chapas, que correrá a contar da data de publicação do Aviso Resumido deste Edital, nos 
termos dos Estatutos Sociais. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos 
para o registro será dirigido à Secretaria da Comissão Eleitoral, podendo ser assinado por qual-
quer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da Comissão Eleitoral funcionará no 
período destinado ao registro de chapas, no horário das 08h00 às 17h00, na sede da Entidade 
à Rua Raimundo Veríssimo, nº 143 – Jd. Lola – São Gonçalo do Amarante – RN, 0onde se 
encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de 
informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento 
do correspondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de três dias 
(03), a contar da afixação da relação das chapas registradas.  
São Gonçalo do Amarante , 20 de fevereiro de 2019

Tiago da Costa Rodrigues
PRESIDENTE

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

JOSÉ MÁRIO COSTA DA SILVA,  CPF  792404374-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LRO  para  a atividade de Bovinocultura de Leite Intensiva, localizada nos Sítios Encampina-
do e Cachoeira do Cavalcante, Zona rural – município de Timbaúba dos Batistas/RN.

José Mário Costa da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Romero Alheiro Alves,  CPF 079865134-20, torna público que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA (LS) para pousada, localizada na Rua Sucupira 300, Praia de Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59178000

Romero Alheiro Alves
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 005/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE 
CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, COM UM TOTAL PRE-
VISTO DE 4.000 (QUATRO MIL) HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA ARAÇÃO. A sessão 
pública dar-se-á no dia 08/03/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes 
ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 
17h00min. Macaíba/RN, 19/02/2019. Pregoeira/PMM.

Com salários atrasados, jogadores do 
Fluminense se recusam a treinar no RJ

GREVE

Mailson Santana / Fluminense

Elenco anunciou greve e aguarda receber pagamentos referentes ainda ao ano passado; no último fim 
de semana, Tricolor das Laranjeiras foi vice-campeão da Taça Guanabara ao perder para o rival Vasco

Somente dois dias depois de de-
cidir a Taça Guanabara e cair diante 
do Vasco, o elenco do Fluminense 
surpreendeu nesta terça-feira, 19, 
ao se recusar a treinar. Com salários 
atrasados, os jogadores se reuniram 
e decidiram realizar esta “greve”, 
que, a menos a princípio, não deve 
ser prolongada.

“Hoje, nós tivemos uma situação 
desagradável, mas ela faz parte do 
contexto. Uma insatisfação dos jo-
gadores e, com isso, não houve a re-
alização do treinamento que estava 
marcado. A insatisfação é em função 
de algumas situações que existem 
e que não foram cumpridas ainda. 

Os jogadores entenderam que seria 
melhor mostrar a insatisfação deles 
dessa forma. A gente compreende, 
entende, até porque a instituição 
tem pendências com eles”, explicou 
o diretor executivo do clube, Paulo 
Angioni.

Os jogadores ainda não recebe-
ram o 13º de 2018 nem o salário do 
mês de janeiro. A diretoria também 
não quitou uma premiação ainda da 
temporada passada e outra da Copa 
do Brasil, além de acumular dívidas 
pelos direitos de imagem.

“Se estamos devendo é porque 
não temos uma solução”, completou 
o dirigente tricolor. l Atletas do Tricolor das Laranjeiras estão insatisfeitos por salários atrasados



16 ESPORTES QUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 20.02.2019

Com casa cheia, América e ABC 
decidem nesta quarta o 1º turno

É DECISÃO

José Aldenir / Agora RN

Rivais se enfrentam na Arena das Dunas em jogo único que valerá o título da primeira parte do 
Campeonato Estadual; campeão se garantirá na final geral do torneio de 2019 e na Copa do Brasil

Apenas um mês e meio após o 
início da nova temporada, os dois 
principais clubes do Rio Grande do 
Norte vão protagonizar, nesta quar-
ta-feira, 20, a partir das 20h30, a 
primeira grande decisão do futebol 
potiguar em 2019. América e ABC se 
enfrentam na Arena das Dunas pela 
final da Copa Cidade do Natal, tor-
neio equivalente ao primeiro turno 
do Campeonato Estadual.

A expectativa é de que haja casa 
cheia. Até a véspera do confronto, 
mais de 14 mil ingressos já haviam 
sido vendidos. A assessoria de im-
prensa da Arena das Dunas comu-
nicou que são esperados cerca de 18 
mil torcedores no palco da Copa de 
2014 para acompanhar o segundo 
Clássico-Rei da temporada.

Para esta partida, o técnico do 

América, Moacir Júnior, teve 10 dias 
de preparação. O último jogo rubro 
foi disputado no dia 10 de fevereiro, 

contra o ASSU. De lá pra cá, apenas 
treinamentos intensos no CT e na 
Arena das Dunas tomaram o tempo 

dos atletas, algo festejado pela co-
missão técnica americana.

Do outro lado, no mesmo in-
tervalo, o ABC disputou dois jogos 
importantes: pela Copa do Brasil, 
contra o Galvez-AC, em Rio Branco, 
onde venceu por 1 a 0; e pela Copa 
do Nordeste, contra o CRB-AL, em 
Natal, onde jogou com o time reser-
va e empatou em 0 a 0. O Alvinegro, 
naturalmente, chega mais desgas-
tado para a final, tendo em vista a 
sequência de jogos.

Quem vencer o Clássico-Rei des-
ta quarta-feira vai garantir a vaga 
na final geral do Campeonato Poti-
guar de 2019, bem como uma das va-
gas na Copa do Brasil de 2020 e, pelo 
menos, a vaga na fase preliminar da 
Copa do Nordeste do ano que vem. O 
América joga pelo empate. l

No último clássico disputado na Arena, em 2018, o América venceu por 3 a 0

Vistorias em CTs de clubes do 
RN serão iniciadas em breve

PREVENÇÃO

O Corpo de Bombeiros do Rio 
Grande do Norte planeja vistoriar 
nos próximos dias os centros de trei-
namento das categorias de base dos 
clubes do futebol potiguar. A ação é 
uma decorrência dos trabalhos de fis-
calização dos estádios utilizados nos 
jogos do Campeonato Estadual.

Além disso, os bombeiros querem 
analisar os trabalhos de prevenção e 
os projetos de combate a incêndios. 

A preocupação ganhou fôlego 
após a tragédia que aconteceu no 
Ninho do Urubu, centro de treina-
mento do Flamengo, no último dia 8 
de fevereiro, quando dez adolescentes 

morreram.   
“Estamos fiscalizando os estádios 

de futebol do Rio Grande do Norte 
através do serviço de atividades técni-
cas”, afirma o coronel Josenildo Acioli 
Bento, que é o atual subcomandante 
do Corpo de Bombeiros potiguar.

Os bombeiros apontam que o 
Centro de Treinamento do ABC tem 
o projeto de combate a incêndios 
aprovado, o que também inclui o cen-
tro de treinamento para as categorias 
de base.

Com relação ao América Futebol 
Clube, o projeto anti-incêndio está 
atualmente em análise. l

CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL DO ALECRIM – CNPJ: 40.997.579/0001-23

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA ORDINARIA
        
 São Convocados os Senhores Condôminos a se reunirem em Assembleia ordinária a ser 

realizada no dia 26.02.2019 às 17:00hs em primeira convocação, e às 18:00hs em segunda e 
última convocação com qualquer número de participantes na sede deste Condomínio, situado na 
Av. Cel. Estevam, 687 – Alecrim – Natal –RN,(Shopping Alecrim)  a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

a) Prestação de Contas da gestão 2018
b) Eleição para Sindico gestão 2019 
c) Outros assuntos de interesse do Condomínio

Natal, 20 de fevereiro de 2019


