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EFEITO 13

Com inflação mais baixa, teto da Previdência 
Social vai ser de R$ 5,8 mil em 2019
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - que corrige benefícios - ficou 
em 3,43%, bem abaixo da projeção de 4,2% usada para calcular a lei 
orçamentária de 2019.

RN teve 15 mil roubos de
celular só no ano passado
Número de casos somou a marca de 15.202 roubos durante o ano. A média é de 41,6 aparelhos telefônicos 
arrancados dos proprietários por dia. Depois de janeiro, o mês com mais registros em 2018 foi março.

INSEGURANÇA 07

Início do Estadual 2019 
tem melhora no público 
ABC e América, principais times do Estado, foram os
responsáveis pelos maiores públicos até agora no RN.

ESPORTE 16

Arena das Dunas, maior estádio do torneio, recebe jogos do América no Potiguar

José Aldenir / Agora RN
MEIO AMBIENTE 08 PROTESTO 04

Urbana tem instalado lixeiras Deputado eleito aguarda diploma

Urbana / Reprodução José Aldenir / Agora RN

Projeto sensibiliza 
natalenses sobre 
destinação do lixo 
em área pública

Sandro Pimentel 
fará ato público para 
manter o mandato 
na Assembleia do RN 

Ações provenientes do programa 
“Natal Limpa e Solidária” atuarão 
na área de educação ambiental,
nas escolas municipais e bairros 
da cidade de Natal.

Objetivo do parlamentar do PSOL 
é pressionar o Judiciário para que 
autorize a diplomação dele para o 
cargo de deputado estadual; caso 
será apreciado após o recesso.

RECEITA EXTRA 08

Governo do RN espera fechar esta
semana antecipação dos royalties
Governadora Fátima Bezerra discute forma de liberar recursos
na ordem de R$ 162 milhões para o pagamento da folha salarial 
pendente. Estado deve R$ 1,1 bilhão aos servidores.
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Queixas aumentam
O número de atendimentos registrados no Serviço de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Rio Grande do Norte (Procon) entre 1º de 
janeiro e 31 de dezembro do ano passado chegou 10.333, um número 
que varia entre 5% e 8% a mais na comparação com o resultado do 
ano anterior. De acordo com o diretor geral do órgão, Jandir Olinto, 
a oscilação no percentual se dá porque uma parte dos atendimentos 
não chegou a ser contabilizada no sistema, ou seja, os problemas 
foram resolvidos antes de virar estatística.

>> Foco das reclamações. 
Segundo Jandir Olinto, o setor 
campeão de reclamações foi o 
financeiro, com cartões de crédito 
e empréstimos bancários, em um 
total de 5.163. Em seguida, aparece 
o setor de serviços essenciais, 
que envolve telefonia, energia e 
água, com 2.056 reclamações. Na 
sequência aparecem os setores de 
produtos com problemas, com 1.774 
reclamações, serviços privados, com 
destaque para a tevê a cabo, com 
1.020 queixas, habitação com 62 e 
alimentos com 46.

>> Processos. Das 10.333 
queixas formalizadas, 1.346 se 
transformaram em processos 
- tecnicamente chamados de 
abertura direta de reclamação, 
outras 2.799 viraram Carta 
de Informações Preliminares 
(CIP), 440 foram canceladas por 
algum tipo de desistência do 
reclamante ou da empresa, 4.584 
foram resolvidas no âmbito do 
atendimento preliminar. Jandir 
Olinto informou ainda que, em 
dezembro, foram realizados dois 
mutirões de negociação.

>> Dinheiro no bolso. Com a 
antecipação de 30% do salário 
bruto para todas as faixas salariais 
do funcionalismo, o Governo do Rio 
Grande do Norte iniciou na sexta-
feira, 11, o pagamento da folha de 
janeiro dos servidores estaduais 
da ativa, dos aposentados e 
pensionistas, com exceção do 
pessoal da área de segurança e das 
categorias vinculadas a órgãos com 
receita própria.
>> Especificidades. O decreto 

que será publicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro para facilitar a 
posse de arma de fogo no País, 
com publicação prevista para esta 
semana, não vai trazer a previsão 
de anistia para quem perdeu o 
prazo para recadastramento, que 
acabou em 2009.

>> Regras. Após a entrada 
em vigor do Estatuto do 
Desarmamento, em 2003, todos os 
proprietários de armas, registradas 
ou não, tiveram até 31 de dezembro 
de 2009 para regularizá-las ou se 
desfazerem delas, sem estarem 
sujeitos a nenhuma sanção. Quem 
não registrou naquele período e 
mantém a arma em casa comete 
crime de posse ilegal.

>> Mais Médicos. O Ministério 
da Saúde divulgou um balanço que 
informa que 1.462 profissionais 
com registro no Brasil e inscritos 
na segunda chamada do Programa 
Mais Médicos não se apresentaram 
nas localidades escolhidas. 
De acordo com a pasta, 1.087 
profissionais se apresentaram aos 
municípios no prazo definido – 
entre 7 e 10 de janeiro.

>> Ironia. O presidente Jair 
Bolsonaro usou o Twitter para 
ironizar a cobertura da imprensa 
em relação à nomeação de 
Victor Nagem para a Gerência 
Executiva de Inteligência e 
Segurança Corporativa da 
Petrobras. “Peço desculpas à 
grande parte da imprensa por 
não estar indicando inimigos 
para postos em meu governo”, 
escreveu o presidente.

“O senhor traz a 
necessária liberação 

das amarras 
ideológicas”

General Eduardo Villas Bôas, ex-
comandante do Exército, se referindo 
ao presidente Jair Bolsonaro durante 

cerimônia em que transmitiu o cargo a 
Edson Leal Pujol

>> Caso da mala. O Ministério 
Público pediu à Justiça Federal 
a condenação do ex-deputado 
federal e ex-assessor da 
Presidência da República 
Rodrigo da Rocha Loures. 
Ele é réu em processo por 
corrupção envolvendo a JBS. 
Segundo a Procuradoria da 
República no Distrito Federal, 
ele teria recebido dinheiro como 
intermediário do ex-presidente 
Michel Temer para beneficiar o 
grupo em medidas no âmbito do 
Executivo Federal. 

Brizza Cavalcante / Câmara dos Deputados
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JUSTIÇA

Cardozo e ex- Funai
se tornam réus
por improbidade

O Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3) determinou 
o recebimento da petição inicial 
de ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa ajuizada 
contra o ex-ministro da Justiça, 
José Eduardo Martins Cardozo, e 
o ex-presidente da Funai, Flavio 
Chiarelli Vicente de Azevedo.

Cardozo e Chiarelli são 
acusados de descumprir Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado entre a Funai e o Ministério 
Público Federal (MPF) em Mato 
Grosso do Sul para identificação e 
delimitação das terras de ocupação 
tradicional indígena na região 
centro-sul do estado.

De acordo com Ministério 
Público Federal, os termos do TAC, 
firmado em novembro de 2008, 
foram reiteradamente descumpridos 
pela Funai, fator que levou o MPF a 
ajuizar ação, em 2010, cobrando o 
cumprimento do TAC. l

Valter Campanato / Agência Brasil

Ex-ministro José Eduardo Cardozo

SEGUNDOS
EM QUINZE

Produção industrial cai
Apesar do aumento de 0,1% de 
outubro para novembro de 2018, a 
produção industrial recuou em nove 
dos 15 locais pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) no período. As principais 
quedas ocorreram em Goiás (-6,2%) e 
no Amazonas (-3,5%).

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora
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Sandro Pimentel fará ato público para 
manter o mandato na Assembleia do RN 

LEGISLATIVO

José Aldenir / Agora RN

Objetivo do parlamentar do PSOL é pressionar o Judiciário para que autorize a diplomação dele para o 
cargo de deputado estadual; caso será apreciado após o recesso da Justiça Eleitoral em 21 de janeiro 

O vereador de Natal e deputa-
do estadual eleito, embora ainda 
não diplomado, Sandro Pimentel 
vai realizar - na companhia de di-
versos partidos políticos das mais 
variadas tendências – um ato pú-
blico na próxima quarta-feira, 16, 
em frente à Assembleia Legislati-
va, a partir das 9h.

O objetivo do parlamentar é 
pressionar o Judiciário para que 
reveja o impedimento de sua di-
plomação. Ele acredita que será 
julgado por juízes titulares a par-
tir do dia 21, no Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Em entrevista ao 
programa “A Hora é Agora”, apre-
sentado por Renato Dantas, da 
Rádio Agora FM (97,9), Sandro Pi-
mentel reconhece que cometeu um 
erro ao fazer seis depósitos de R$ 
5 mil, em sua conta de campanha.

De acordo com Sandro Pimen-
tel, a legislação eleitoral diz que 

os depósitos devem ser feitos nos 
valores máximos de R$ 1.064,10. 
“Cometi o erro por não saber, por 
não ter a informação, mas abri 
meu sigilo bancário para o tribu-
nal e mostrei que os R$ 30 mil 

colocados pertencem a mim. Eu 
juntei esse dinheiro durante o ano 
passado. Minha campanha custou 
apenas R$ 52 mil e sem dinheiro 
de fundo partidário, nem de gran-
des empresas”, explicou Sandro 

Pimentel, que recebe vencimentos 
mensais no valor de R$ 17 mil co-
mo vereador de Natal e R$ 6 mil 
como vigilante da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN).

Sandro Pimentel fez um agra-
decimento público ao seu compa-
nheiro de partido, o professor Ro-
bério Paulino, e ao PSD por terem 
retirados as petições da justiça 
para assumir sua vaga, caso ele 
seja diplomado. 

De um lado, o PSOL – partido 
de Sandro Pimentel – também tra-
balhava com a hipótese dele não 
assumir e como a não diplomação, 
o correto seria a nomeação de Ro-
bério Paulino – o segundo mais vo-
tado. Já o PSD pedia anulação dos 
votos de Sandro Pimentel e que a 
Justiça fizesse uma recontagem 
de votos, o que beneficiaria a Jacó 
Jácome. l

Sandro Pimentel teve a diplomação suspensa pela TRE no dia 18 de dezembro

ECONOMIA

Reduzir encargos trabalhistas será 
prioridade, diz secretário da Receita

Wilson Dias/ Agência Brasil

O secretário especial da Recei-
ta Federal, Marcos Cintra, estuda 
medidas para reduzir os encargos 
trabalhistas, incluindo a incidência 
de tributos sobre a folha salarial de 
empregados. Ele citou o índice de 
13 milhões de desempregados para 
defender um estímulo fiscal para 
contratações trabalhistas. 

“A incidência muito pesada de 
tributos sobre a folha de salários é 
uma primeira preocupação que se 
coloca como um dos primeiros itens 
da nossa pauta. Estamos trabalhan-
do muito nisso, como desonerar a 
folha de salários, como reduzir os 
encargos trabalhistas e fazer com 
que a economia brasileira gere em-
pregos”, afirmou Cintra, ao sair de 
uma reunião com o ministro Augus-
to Nardes, do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Eles conversaram 
sobre sistemas de governança na ad-
ministração pública.

Perguntado sobre a pouca efeti-

vidade que as desonerações tributá-
rias tiveram na geração de emprego 
em gestões anteriores, Cintra pon-
derou que a proposta em análise é 
diferente, mais ampla e abrangente. 
Segundo ele, tudo é qiestão de como 
as coisas são feitas. “A desoneração 

das folhas de salário aconteceu [nos 
governos anteriores] muito em cima 
de demandas específicas, pontuais, 
mas queremos fazê-las de maneira 
geral, ampla, sistêmica. Exatamente 
essas simulações que estamos ten-
tando fazer", encerra. l

Novo secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra

PODER

Presidente da Câmara 
dos Deputados visita o 
RN no próximo dia 17

O Presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM) visitará o RN no dia 17 de 
janeiro para pedir os votos dos 
deputados federais eleitos pelo 
estado para a sua reeleição. Ele 
está percorrendo o país para 
fortelecer a campanha para as 
eleições da nova mesa diretora 
da Casa marcada para acontecer 
dia 1º de fevereiro.l

Fábio Rodrigo / Agência Brasil

Rodrigo Maia busca a reeleição
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www.leroymerlin.com.br

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 14/01 ate 18/01/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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   NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

com visão noturna

Exclusividade  Exclusividade  

R$ 997,90
 cada  

AR CONDICIONADO  
DE JANELA
Potência de 7.500 BTU’s,  
frio, 127V. Midea.
CÓDIGO: 89517883

R$ 449,90
 cada  

OMBRELONE LATERAL
270cmx250cm, em aço,  
hexagonal, diversas cores. Bel Fix.
CÓDIGO: 87960985-89867631-89867575

R$ 182,90
 cada  

KIT MANUTENÇÃO DE PISCINA
Contém: peneira, aspirador, escova, ponteiras de engate e adaptador 
de mangueira. Naterial.
CÓDIGO: 88474596

R$ 1.599,90
 cada  

CONJUNTO PARA JARDIM
Mod. Kangfu, em aço, com 1 mesa,  
6 poltronas e 1 ombrelone, na cor cinza. 
Peso: 58Kg. 
CÓDIGO: 89514306

R$ 79,90
 cada  

TÁBUA RETANGULAR
48cmx33cm, com alça, em 
madeira. Naterial.
CÓDIGO: 89269250

R$ 11,90
 cada  

BANQUETA ARAXÁ
43cmx34cm, em resina, nas cores  
branca ou preta. Antares.
Peso: 0,64kg
CÓDIGO: 87765776-87928085

R$ 169,90
 cada  

COFRE SOBREPOR 
Com senha, 18cmx28cmx20cm, 
na cor branca, 9 litros. 
CÓDIGO: 89534256

R$ 699,90
 cada  

KIT DE MONITORAMENTO
Com 4 canais, 2 câmeras. Segurimax. 
CÓDIGO: 89881701

R$ 249,90
 cada  

CÂMERA IP WI-FI
Mod. HD IC3, visualiza as imagens 
pelo smartphone. Intelbras.
Ângulo de visão 111º.
CÓDIGO: 89649105-89873196

R$ 69,90
 cada  

TRAVA DE SEGURANÇA 
Mod. 140 R68, chave tetra,  
no acabamento cromado 
 acetinado. Papaiz.
Acompanha 2 chaves tetra 
e 2 rosetas redondas.  
CÓDIGO: 87561495

monitore  
também  

pelo  
smartphone
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> VETO - I Não é bem como 
se conta a razão da governado-
ra Fátima Bezerra ao desistir 
de ter na sua equipe Luís Mau-
ro Albuquerque, como chegou a 
ser admitido por fontes ligadas 
à equipe de transição. 

>> PEDRA - II A brigada dos 
direitos humanos, mesmo dian-
te de toda paz nos presídios do 
Estado, colocou uma pedra no 
caminho de Mauro. Uns, por 
sua dureza. Outros, pelo seu 
estilo no trato com o PCC.

>> RIGOR - III Pela reação do 
PCC e declarações do secre-
tário de segurança cearense, 
lá só bastou a nomeação de 
Mauro para disparar a onda de 
ataques. Nessa luta a posição 
do PC do B foi muito decisiva. 

>> TESTE - IV A paz dos 
presídios será o grande 
teste para o governo medir 
as relações entre as polícias 
Militar e Civil e a atuação 
da pasta da Justiça. Mesmo 
com a serenidade inegável do 
Coronel Araujo. 

>> PRESENÇA - V É forte a 
presença do PCC nos presídios 
estaduais e presídio federal, 
em Mossoró. E é de dentro dos 
presídios que atua o Primeiro 
Comando da Capital. É uma 
guerrilha urbana já sem 
controle. 

>> TESTE A aceitação dos 
primeiros dois meses do gover-
no Fátima Bezerra terá um 
teste no carnaval da Redinha: 
a saída do bloco ‘Sonífera Ilha’, 
que ela mesma criou e no qual 
desfila todos os anos. 

>> FORTE Ainda é muito 
cedo para um poder novo ser 
renegado. Por isso, quem sabe, 
é possível encontrar algumas 
figuras proeminentes dançando 
no chão da Praça do Cruzeiro, 
puxando uma multidão. 

>> GULA É uma insensi-
bilidade, da UFRN, pedir 
apoio financeiro do governo 
estadual para realizar aqui 
um encontro internacional de 
educadores. Diante de tantos 
salários atrasados e de tanta 
incerteza.

CENA
Assim como Jair Bolsonaro demonstrou que um capitão pode conquistar 
a presidência e nomear e demitir generais, por ser Comandante em Chefe 
das Forças Armadas, coisa que só uma democracia permite, a governado-
ra nomeou e pode demitir o ex-deputado Fernando Mineiro que sempre 
mandou e desmandou no PT. A caneta é fiel a quem detém o poder. Como 
é do dever de quem exerce esse poder exercer a grandeza política. Cada 
peso e cada medida tem seu valor. Ao político cabe o engenho e a arte.

>> PRELO Na gaveta da 
editora da UFRN os originais 
da biografia que o presidente 
do Instituto Histórico, Ormuz 
Simonetti, escreveu contando 
a vida e a obra do professor 
Bartolomeu Correia de Melo. 

>> CULATRA O IPTU 
acabou fazendo do prefeito 
Álvaro Dias a grande vítima 
junto à classe média nata-
lense. Com a atuação das 
áreas tributária e jurídica da 
Prefeitura, Dias não precisará 
temer a oposição.

>> MANHA Foi no gabinete do 
então vereador e hoje presiden-
te da Câmara, Paulinho Freire, 
a reunião dos edis para o 
aumento da verba de gabinete. 
Os 29 sabiam. Dai o silêncio de 
quem cala e consente. 

>> ESTILO - I Chega a esta 
tela um resmungo contra a crí-
tica que o cronista fez, ao vivo, 
na Mesa Redonda da 98FM, na 
outra sexta, contra o modelito 
que a governadora envergou na 
solenidade de posse. 

>> GRIPIR - II Além de consi-
derar uma opinião exagerada, 
o leitor corrigiu o uso de ‘gripir’, 
afirmando que a grafia certa é 
‘guipir’. Não é assim. A palavra 
tem origem francesa e a grafia 
original é ‘gripure’. 

>> MAIS - III Na prosódia 
popular a pronúncia é gripir. 
É que a dicionarização, 
modernamente, também se 
faz pela força do uso corrente. 
A oralidade faz parte das 
línguas vivas. E os gramáti-
cos hoje aceitam. 

>> ALIÁS - IV Os exemplos 
mais eloquentes se é preciso 
citá-los, é a incorporação de ‘xe-
rocar’ e ‘imexível’ pelo Vocabu-
lário Ortográfico, da Academia 
Brasileira de Letras, guardiã 
da língua portuguesa. 

>> TOQUE - V Quanto ao 
modelito, não é só a opinião 
deste cronista. Para Constanza 
Pascolato, a elegância não está 
no luxo ou na simplicidade. 
Mas na harmonia entre a 
roupa e a personalidade de 
quem veste.

De vez em quando, os homens 
esquecem os sonhos do passado 
e se danam a ferir a frágil glória hu-
mana, se é que somos feitos, e se 
merecemos, a eterna e bíblica se-
melhança com Deus. Nossos santos 
estão mortos e nossos demônios, 
feitos das miudezas da alma, ditam 
a regra. Vivemos o tempo da guerra 
das narrativas, avisam os exegetas 
mais modernos. Deixamos os fuzis 
nas mãos da polícia e dos bandidos, 
e passamos a atirar com palavras. Uns 
contra os outros.

Veja, Senhor Redator, que há exa-
tos 270 anos, em 1648, há quase três 
séculos, naquela França monárquica, 
chegava aos olhos do mundo o ensaio 
de Montesquieu sobre O Espírito das 
Leis. Um sonho tão forte que acaba-
ria inspirando a defesa dos direitos 
do homem e do cidadão, quando 
da Revolução Francesa, em julho de 
1789. Ali Montesquieu já temia que o 
homem, na sua ambição pelo poder, 
não compreendesse a grande força da 
virtude que é o amor à igualdade. 

É tanto que escreveu no livro 11, 
capítulo quatro: ‘A experiência eterna 
mostra que todo homem que tem 
poder é tentado a abusar dele; vai até 
onde encontra limites. Quem diria! A 
própria virtude tem a necessidade de 
limites’. E arremata, iluminado pelo 
fulgor da consciência política que fez 
de suas idéias, há tantos anos, um dos 
belos instantes do iluminismo: ‘Para 
que não se possa abusar do poder é 
preciso que, pela disposição das coi-
sas, o poder freie o poder’.

Montesquieu, reza a ciência 
política, não sonhava apenas com a 
virtude moral ou cristã. Imaginava 
algo maior, a virtude política. Talvez - 
quem sabe - ele acreditasse na políti-
ca como a força capaz de reunir todas 
as virtudes humanas. Mas, consciente 
da natureza das coisas e dos homens, 
viu e viveu a monarquia francesa e as-
sim queria freios para o exercício dos 
fortes, numa bela antevisão de que o 
despotismo é uma parte intrínseca da 
própria natureza da democracia. 

Do Brasil manipulado restou o 
que o jornalista Luciano Trigo mostra, 
logo nas primeiras páginas do seu livro 
Guerras de Narrativas: ‘Vivemos um 
cenário de histeria coletiva, no qual a 
disputa entre ‘nós’ e ‘eles’ atingiu um 
patamar inédito. Agora são todos con-
tra todos: minorias contra minorias, 
gêneros contra gêneros, raças contra 
raças, sexualidades contra sexuali-
dades, esquerdas contra esquerdas, 
direita contra direitas, elites contra as 
elites, o povo contra o povo’.

Aquela cena do autdoor - mi-
nistros do Supremo apedrejados 
simbolicamente - foi só mais um 
horror nascido da guerra que legou 
a sociedade truculenta. Resultado 
de um Estado no qual o Executivo 
não promove o bem-estar coletivo; 
o Legislativo não faz leis justas; e o 
Judiciário vira uma casta de privilé-
gios nascidos das próprias mãos. 
Quando a sociedade fica contra a 
própria sociedade do seu útero per-
verso nascem o algoz e sua vítima. E 
o medo desaba sobre todos...

Se somos iguais...

PALCO CAMARIM

“A mais bela manha do
Diabo é convencer os seus 
discípulos de que não existe”.
Louis Pauwels
Jornalista e escritor francês (1920-1997) 
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RN contabilizou mais de 15 mil 
roubos de celulares em 2018

CRIME

José Aldenir / Agora RN

Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que janeiro 
liderou casos no ano passado; saiba dicas de prevenção contra este crime

A chegada do verão não traz ape-
nas o calor e as férias. O mês de ja-
neiro também representa o período 
do ano com o maior número de regis-
tro de roubo de aparelhos celulares 
em todo o Rio Grande do Norte.

Segundo dados da Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública e Defe-
sa Social (Sesed), a partir do relatório 
de casos de crimes em 2018, o primei-
ro mês do ano passado terminou com 
1.815 celulares roubados. A média 
foi de 58 aparelhos por dia – ou 2,4 
roubos a cada hora em todo o Estado.

A estatística de roubos de ce-
lulares compilou dados de todos os 
meses de 2018. Ao todo, o número de 
casos somou a marca de 15.202 rou-
bos durante o ano. A média é de 41,6 
aparelhos telefônicos arrancados 
dos proprietários por dia. Depois de 
janeiro, o mês com o maior número 
de crimes registrados foi março, com 
1.459 equipamentos tomados.

A Sesed disponibiliza, desde 
o fim do ano passado, o aplicativo 
“Alerta Cidadão”. O dispositivo está 
disponível penas na Google Play pa-
ra celulares Android. O mecanismo 
tem o objetivo ajudar na recuperação 

Mês de janeiro de 2018 registrou total de 1.815 celulares roubados no RN

INVESTIGAÇÃO

Justiça do RN bloqueia contas 
bancárias usadas por traficantes

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) deferiu 
o sequestro de valores depositados 
em três contas bancárias de pesso-
as suspeitas de envolvimento com 
o grupo que está preso, como forma 
de combater a lavagem de dinheiro 
obtido com o tráfico de drogas na co-
munidade angicana. 

A medida decorre de uma ação 
do Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), em pedidos rela-
cionados à Operação Lei e Ordem, 
que foi deflagrada em 21 de dezem-
bro do ano passado, em Angicos. O 
Juízo plantonista da comarca de 
Lajes homologou o auto de prisão em 
flagrante e converteu as prisões de 
cinco pessoas em preventivas.

Paulo Geferson Silva Evaristo 

da Costa, Maria Laise Dantas Jota, 
José Carlos dos Santos, João Paulo 
da Silva Melo e Maria do Socorro 
Batista foram presos em flagrante – 
juntamente com um adolescente de 
16 anos. Durante o cumprimento dos 
mandados, foram apreendidos um 
revólver calibre 38, um simulacro de 

fuzil, cerca de 1 quilo de maconha e 
quatro motocicletas.

Todos são suspeitos de envolvi-
mento com tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma de fogo. A operação 
Lei e Ordem. A Promotoria de Jus-
tiça de Angicos permanece à disposi-
ção da população, para receber notí-
cias de fatos criminosos, registrando 
que o combate ao tráfico de drogas, à 
lavagem de dinheiro e a crimes con-
tra o patrimônio permanecerão sen-
do prioridades do MPRN em 2019. 

As notícias de crimes também 
poderão ser comunicadas através 
do Disque Denúncia 127 do MPRN, 
que funciona como um canal direto 
para denúncias de crimes em geral. 
Basta o cidadão ligar gratuitamen-
te para o número.  l

MPRN apura a lavagem de dinheiro

EDUCAÇÃO

Escola terá de notificar 
Conselho Tutelar se 
aluno faltar aulas

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou portaria na última sexta-
feira, 11, determinado a notificação 
dos Conselhos Tutelares quando o 
estudante registrar faltas escolares 
acima dos 30% durante o período 
de aulas.

A ação é uma das primeiras 
ações do novo ministro da 
Educação, Ricardo Vélez 
Rodríguez, e objetiva reduzir 
os índices de evasão escolar e 
distorção de idade-série.  

A nova regra foi publicada 
no Diário Oficial da União nesta 
sexta e já está em vigor. Segundo 
o Ministério da Educação, com 
dados de 2015, a evasão escolar 
atinge 12,7% de todos os alunos 
do ensino médio. l

José Aldenir / Agora RN

Medida entrou em vigor dia 11

CONQUISTA

Dois brasileiros são  
finalistas do prêmio 
Global Teacher

Os professores brasileiros, 
Jayse Ferreira, de Pernambuco, 
e Débora Garofalo, de São Paulo, 
estão entre os 50 finalistas do 
prêmio internacional Global 
Teacher, que analisa o trabalho 
de profissionais de 171 países 
focalizando métodos inovadores e 
criativos para lecionar. Houve mais 
de 30 mil inscrições. A entrega do 
prêmio será em março, em Dubai, 
nos Emirados Árabes.   l

Divulgação / Global Teacher

Dupla de docentes do Brasil 

de um celular roubado.
Outra dica de segurança, é que 

o usuário faça o bloqueio do IMEI do 

aparelho junto à operadora. A ação 
faz com que o celular não se conecte 
mais a nenhuma operadora. l

DICAS DE PREVENÇÃO AO ROUBO DE CELULAR
n Evite utilizar o seu celular em locais públicos;
n Evitar uso do celular em ônibus ou carro com a janela aberta;
n Evite deixar smartphones em cima de mesas em espaços públicos;
n Tenha o IMEI do celular (número de identificação do aparelho 
telefônico);
n Caso seja furtado ou roubado procure assim que possível uma dele-
gacia da Polícia Civil;
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Programa sensibiliza natalenses sobre 
descarte correto do lixo em área pública

LIMPEZA

Urbana / Divulgação

Ações provenientes do programa "Natal Limpa e Solidária” atuarão na área de educação ambiental,
nas escolas municipais e bairros da cidade, com monitores informando a forma e os pontos de descarte

A Prefeitura do Natal publicou 
na semana passada a Lei nº 6.872, 
que cria o “Programa Natal Limpa 
e Solidária”, coordenado pela Uur-
bana, com o objetivo de sensibilizar 
a população para o descarte correto 
de lixo em áreas públicas. O foco do 
programa será informar onde novas 
lixeiras serão implantadas, alertar 
para o descarte no local certo e a im-
portância de manter os ambientes 
públicos limpos.

As ações provenientes do 
“Programa Natal Limpa e Solidá-
ria” atuarão na área de educação 
ambiental, nas escolas públicas 
municipais e diretamente nos 
bairros da cidade, com monitores 
informando a forma e os pontos de 
descarte, assim como a implanta-
ção de lixeiras em locais de grande 

circulação de pessoas.
“A Lei busca atender a premis-

sa de internalizar na sociedade a 
educação contextualizada sobre a 
limpeza urbana, o manejo e a ex-
plicação sobre resíduos e rejeitos. 
Para efeito de ações imediatas, a 
Urbana em conjunto com outras 
secretarias parceiras, realizará 
ações de mobilização e sensibili-
zação com a comunidade (blitzs 
educativas, visitas e abordagens 
as áreas comerciais e de praias e 
ações diretas nos conselhos comu-
nitários e escolas). Intensificare-
mos a implantação de mais lixeiras 
ecológicas pela cidade. Em áreas 
públicas pela Urbana em parceria 
com outros atores sociais”, explicou 
o presidente da Urbana, Josivan 
Cardoso Moreno. l Foco do programa será informar onde novas lixeiras serão implantadas

Semurb / Divulgação

Fixação irregular de faixas na capital do RN pode gerar multa de até R$ 1.950,00

Semurb remove 120 faixas 
publicitárias irregulares

MEIO AMBIENTE

A Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) tem realizado 
um trabalho diário de fiscalização e 
retirada de faixas publicitárias ins-
taladas irregularmente em locais 
públicos por toda a cidade.

Na semana passada, a equipe da 
pasta esteve na Zona Norte de Natal 
com um mutirão que removeu 120 
faixas. O trabalho foi feito no entor-
no da Praia da Redinha e nas Aveni-
das Moema Tinôco, Guararapes, das 
Fronteiras e Itapetinga.

De acordo com o supervisor de 
Fiscalização da Semurb responsável 
pela ação, Evânio Mafra, o trabalho 

ocorre com o intuito de evitar a po-
luição visual na cidade e que a ins-
talação desse tipo de publicidade nas 
ruas é proibida por lei.

A fixação irregular de faixas po-
de gerar multa de até R$ 1.950,00. l

Governo do RN finaliza esta semana 
nova operação de crédito com o BB

FINANÇAS

Reprodução / Governo do Estado

Governadora Fátima Bezerra discute forma de liberar recursos na ordem de R$ 162 milhões para
o pagamento da folha salarial; Estado deve atualmente R$ 100 milhões em créditos consignados 

A governadora Fátima Bezer-
ra espera finalizar esta semana a 
operação de crédito de crédito como 
Banco Brasil para a antecipação dos 
recursos dos royalties do petróleo. A 
nova gestão do Estado espera nego-
ciar R$ 162 milhões com a institui-
ção financeira.

O dinheiro é oriundo da pri-
meira antecipação dos royalties 
do ano de 2019. O adiantamento 
foi autorizado pelo Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte na 
semana passada. 

A expectativa do Governo é uti-
lizar os recursos para a operaciona-
lização da folha de pagamento dos 
servidores e, também,  regulariza os 
débitos referentes aos contratos con-
signados. Segundo a atual gestão, a 
dívida de consignados com o Banco 

do Brasil é de quase R$ 100 milhões. 
A direção do banco no RN pro-

meteu ficar junto com o Governo 
buscando alternativas para estru-

turar a operação de crédito com 
celeridade, e que estará em Brasília 
junto a área econômica do Governo 
Federal trabalhando para efetivar 

as medidas.
Ao longo da última semana, 

a superintendência da instituição 
bancária afinou as conversas com a 
governadora Fátima Bezerra. “Esta-
mos trabalhando incansavelmente 
para que, com o apoio do Banco do 
Brasil, possamos dar celeridade a 
este processo, além de garantir recei-
tas extras, e, o quanto antes, darmos 
fim a esta triste realidade”, ressaltou 
a governadora. 

O secretário de Planejamento 
(SEPLAN), Aldemir Freire, ressalta 
que o objetivo é não reter o repasse 
dos empréstimos consignados. “A 
proposta é que ao firmarmos um 
acordo para manter os repasses em 
dia, em contrapartida o banco volte a 
liberar empréstimos aos servidores”, 
encerra Aldemir Freire. l

Governadora Fátima Bezerra recebeu a direção do Banco do Brasil no RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Safra de grãos será 
positiva em 2019, diz IBGE
A safra de cereais, leguminosas 
e oleaginosas deste ano deve ser 
3,1% maior do que a produção de 
2018, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Antonio Cruz/ Agência Brasil

META

Política de combate à inflação foi
bem-sucedida, diz presidente do BC

Antonio Cruz/ Agência Brasil

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, disse que a 
política em relação à inflação foi 
um trabalho bem-sucedido.

Ele citou que o regime de me-
tas vai fazer, em pouco tempo, 
20 anos e a inflação de 3,75%, 
divulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), está dentro da meta.

Goldfajn disse que o mais im-
portante é que as expectativas 
também estão dentro da meta 
para este ano, para 2020 (ambas 

de 4%) e para 2021 (3,75%). 
Goldfajn disse ainda que 

manter o controle da inflação 
é um trabalho contínuo e que 
os ajustes são essenciais para 
manter a inflação na meta e 
também para a recuperação da 
economia.

Segundo o presidente do BC, 
atualmente a instituição é res-
peitada no país e no exterior, 
suas políticas têm credibilidade 
e o sistema financeiro do Brasil 
é saudável e eficiente.  l Ilan Goldfajn, atual presidente do BC
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públicos por toda a cidade.
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pasta esteve na Zona Norte de Natal 
com um mutirão que removeu 120 
faixas. O trabalho foi feito no entor-
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pela ação, Evânio Mafra, o trabalho 

ocorre com o intuito de evitar a po-
luição visual na cidade e que a ins-
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este processo, além de garantir recei-
tas extras, e, o quanto antes, darmos 
fim a esta triste realidade”, ressaltou 
a governadora. 
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(SEPLAN), Aldemir Freire, ressalta 
que o objetivo é não reter o repasse 
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MPF cobra solução para ocupações 
irregulares nas Dunas do Rosado

ÁREA DE PRESERVAÇÃO

Canindé Soares

Várias residências e imóveis comerciais vêm ocupando, ilicitamente, a área que pertence ao domínio 
da União e que está incluída em uma área de preservação. Algumas construções estão sobre falésias

O Ministério Público Federal 
ingressou com uma ação civil pú-
blica contra a União e o Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente (Idema) cobrando a 
regularização das ocupações ilegais 
existentes na Área de Preservação 
Permanente (APA) Dunas do Rosa-
do, localizada entre os municípios de 
Porto do Mangue e Areia Branca, no 
Rio Grande do Norte.

Várias residências e imóveis co-
merciais vêm ocupando, ilicitamen-
te, a área que pertence ao domínio 
da União e que está incluída em uma 
área de preservação estadual. Gran-
de parte deles se encontram nas 
praias do Rosado, da Pedra Grande, 
na Ponta do Mel e na Ponta de São 

Cristóvão. Algumas construções se 
localizam sobre falésias.

Em algumas situações, como 
as de casas que servem de moradia 
permanente (como o exemplo de pes-
cadores que receberam propriedades 
distantes da praia e terminaram por 
se estabelecer novamente próximos 
à orla), é possível se buscar a regu-
larização, desde que sejam adotadas 
medidas impedindo maiores prejuí-
zos ao ecossistema local.

Já as ocupações irregulares que 
funcionam para comércio (como 
bares e restaurantes) ou para espe-
culação imobiliária devem ter seus 
proprietários autuados pela Secreta-
ria do Patrimônio da União e serem 
demolidos. l Dunas estão localizadas entre Porto do Mangue e Areia Branca, no RN

PREVIDÊNCIA

“Tendência é que tenha uma única 
proposta de reforma”, afirma Onyx

Lucio Bernardo Jr / Câmara dos Deputados

O ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, afirmou que a ten-
dência é que o governo apresente 
uma única proposta de reforma da 
Previdência, mesmo que os militares 
sejam incluídos, o que não implicaria 
em mudança constitucional. A ideia 
é estudada pela equipe do governo.

“A tendência é que a gente tenha 
uma única proposta consertando o 
atual sistema e consertando para o 
futuro”, disse ao ser questionado se 
seria enviado tudo junto para o Con-
gresso mesmo com uma eventual 

inclusão dos militares.
Questionado se facilitaria dis-

curso de isonomia de tratamento 
para servidores públicos e militares, 
ele disse que não pode adiantar e 
não está definido pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

“Isso está sendo estudado pelo 
ministro (da Economia) Paulo Gue-
des. Nós deveremos ter uma discus-
são preparatória na segunda-feira 
para que apresentemos (a proposta) 
ao presidente Bolsonaro ainda na 
próxima semana”, disse. l Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

SEGUNDOS
EM QUINZE

Natal receberá encontro 
nacional da Abrasel
Natal vai receber em março o 33° 
Encontro da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel). 
O evento irá reunir os principais 
líderes empresariais do setor 
no País no Hotel Wish Resort, 
localizado na Via Costeira.

José Aldenir / Agora RN



Fátima Bernardes mostrou na 
sexta-feira passada que a preguiça 
não teve chance com ela. Em seu 
Instagram, a apresentadora com-
partilhou uma foto malhando, com 
direito a um acompanhante de qua-
tro patas: seu cachorrinho maltês. 
“Muito bom treinar com companhia. 
Valeu a força, Chantilly”, explicou. 
Nos comentários do clique, no qual 
a jornalista - que aprendeu a nadar 
para seu programa matinal - apare-
ceu de short e regata, não faltaram 
elogios à silhueta da artista. 

“Sangue de Jesus tem poder! 
Que saúde, madrinha! Que corpo, 
que mulher!”, afirmou uma inter-
nauta. “Que legal! Está com o maior 
corpão”, escreveu outro. “Rainha fit-

ness”, brincou uma terceira.
Fátima surpreendeu os telespec-

tadores ao dar um conselho ao vivo 
para um participante da plateia de 
sua atração matinal que estava in-
conformado com o fim de uma rela-
ção amorosa. “Não tenha pressa. Se 
dê o tempo que for necessário. A gen-
te quer muito dar uma virada, mas 
não precisa ter pressa. Cada um tem 
seu tempo. 

Vai devagar, se ouvindo, desco-
brindo coisas que você gosta de fazer 
sozinho, com seus amigos, sua famí-
lia e, quando menos perceber, você já 
disse adeus”, afirmou a namorada de 
Túlio Gadêlha, com quem completou 
um ano de namoro no fim do ano 
passado. l
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Fátima Bernardes, sem make, faz 
abdominal e ganha elogios na we

EM FORMA

Instagram / Reprodução

No Instagram, apresentadora do “Encontro” postou foto em que aparecia 
de short e regata fazendo abdominais acompanhada de um de seus pets

Fátima faz abdominais ao lado do cão

SUCESSO

Programa Silvio Santos 
no SBT tem quase 20 
milhões de público

Nesta primeira semana de 
2019, contando a partir do último 
dia do ano até o dia 6 de janeiro, o 
Programa Silvio Santos foi o mais 
visto no SBT.

As cidades aferidas foram São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo 
Horizonte, Campinas, Curitiba, 
Distrito Federal, Florianópolis, 
Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto 
Alegre, Recife, Salvador e Vitória.

No dia 25 de novembro, o 
Programa Silvio Santos foi o mais 
visto fora da Globo.l

SBT / Reprodução

Apresentador vibrou com números
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Gerson – o dono da bola
(Parabéns aos 78 anos do gênio)

A seleção brasileira só repetiria 
o fiasco da Copa de 1966, na In-
glaterra, quarenta anos depois, na 
Alemanha, e mais na frente na he-
catombe do Mineirão. Em outubro 
de 1967, o cartola Paulo Machado 
de Carvalho, chamado de “mare-
chal da vitória” em 1958, elegeu um 
culpado: Gérson.

Meia esquerda do Botafogo, 
oriundo do Flamengo, o jogador 
quanto mais tratava bem a bola, 
mais era mal tratado por dirigentes, 
imprensa e até os árbitros. Nos anos 
1960, apesar de já ser um dos nos-
sos gênios, Gérson era fichado como 
um mau-caráter.

Paulo Machado apelou na mí-
dia para que o craque fosse barrado 
na próxima copa, a do Méxio, em 
1970. “Ele levará ao escrete nacio-
nal os problemas disciplinares que 
cria no seu clube”, decretou o fun-
dador da Rádio Record e chefão da 
CBD, atual CBF.

A palavra e o vaticínio do car-
tola foram derrubadas pela opinião 
de ninguém menos que a própria 
rainha da Inglaterra, Elizabeth, 
quando da sua visita ao Brasil em 
novembro de 1968, dois anos após o 
seu real team conquistar a Copa do 
Mundo em solo britânico.

Sua alteza juntou-se aos 100 
mil súditos do rei Pelé que lotaram 
o Maracanã para o duelo entre joga-
dores cariocas e paulistas. A revista 
Fatos & Fotos de 28 de novembro de 
1968 registrou o encanto de Eliza-
beth com o jeito de Gerson jogar o 
esporte bretão.

Debaixo de uma grande foto em 
que o craque do Botafogo supera 
dois adversários, a legenda: “Gerson 
foi o jogador que mais entusiasmou 
a rainha. Ele deixou o campo antes 
do fim do jogo  para trocar de uni-
forme e ela ficou com muita pena”.

E contrariando Pauo Machado, 
em 1970 Gérson foi o maestro da 
mais brilhante conquista do futebol 
brasileiro, fez uma exibição de gala 

na Copa do México, comandou as 
“feras” como um capitão sem braça-
deira. Foi o dono da bola na vitória 
do tricampeonato mundial.

Jamais haverá um líder, uma 
referência, um meia como ele. O 
apelido “Canhotinha de Ouro” caiu 
bem, posto que ao resto dos canho-
tos cabe prata ou o bronze. Gérson 
nasceu com um chip no pé esquer-
do, um programa matemático para 
milimetrar seus passes precisos.

As imagens da sua participação 
em seis jogos do Brasil em 1970 ou 
do campeonato carioca colhidas pe-
lo Canal 100, impressionam. Fazia 
lançamentos de 50 metros no pé de 
Jairzinho ou no peito de Pelé. Cal-
culados num olhar e no apontar da 
mão direita.

O segundo gol do Brasil na 
virada sobre a Tchecoslováquia foi 
graças à genialidade do maestro. 
Gérson iniciara a copa ainda se 
recuperando de uma contusão, a 
perna direita doía, ao ponto de ser 

substituído no segundo tempo por 
Paulo Cezar Caju.

A bola sobrou na intermediária 
e ele viu Pelé avançar. Ao apoiar o 
corpo na perna doente, sofreu sozi-
nho a dor lancinante, num tempo 
necessário para mandar a bola no 
peito do rei, entre os zagueiros. Na 
comemoração, ninguém viu a lágri-
ma rolar no rosto de Gérson.

Só quem não conhecia o ca-
nhota de perto o imaginava um 
mau-caráter. Em casa, perto da 
mulher e filhos era uma profusão 
de sentimentalismo e chorava por 
tudo. Quando trocou o Flamengo 
pelo Botafogo, foi acusado de merce-
narismo e amor ao dinheiro.

Foi seu pai quem correu à 
imprensa e desmascarou os verda-
deiros sem caráter. Um cartola do 
Flamengo, Fadel, armando a venda 
do craque para o Bolonha, provocou 
um clima de animosidade entre o 
jogador e o clube. Dizia que Gérson 
fazia exigências.

Nunca fez. Sabia administrar a 
grana que ganhava com a ajuda do 
pai e tios, e jamais pensou em tro-
car o futebol brasileiro pelo italiano. 
Um terrível medo de viajar de avião 
também contribuiu bastante. Sem 
clima no Mengo, foi para o Fogão.

Atingiu o auge da sua carreira 
no time da estrela solitária, on-
de conquistou liderança e muitos 
amigos. Sem arrogância, apesar de 
falastrão, foi sempre um líder no 
campo ou na concentração e era um 
exímio piadista e inventor de apeli-
dos para os colegas.

Para muitos torcedores e jor-
nalistas que viveram o futebol nas 
décadas de 60 e 70, ele foi o mais re-
presentativo craque do que se cha-
mou “futebol arte”. Gérson é hoje 
para aquele ritmo e estilo de jogo o 
que o também maestro Tom Jobim 
foi para a Bossa Nova.

Quando iniciou a carreira, em 
1959, tinha uma cabeleira densa 
sempre tratada com brilhantina 
Coty, que abandonou depois com o 
avanço da careca. Ganhou um estig-
ma, por causa de uma propaganda 
de cigarro, que só alimentou as más 
línguas.

Os cigarros Vila Rica, que ele 
jamais experimentou, tinham o 
slogan “leve vantagem em tudo”, e 
que logo se transformou na essência 
do famigerado “jeitinho brasileiro”. 
Que para piorar, foi adaptado no 
linguajar popular como “A Lei de 
Gérson”.

Mas a verdadeira lei do craque 
foi motivo de uma charge de Hen-
fil, o gênio do humor nacional. Nas 
páginas da revista Placar, o per-
sonagem Zeferino acusa o técnico 
Zagallo de não se impor na seleção, 
onde Pelé (de acordo com boatos) 
era quem escalava o time.

Zagallo explode. Que calúnia. 
Chama o rei e pede para que res-
ponda diante do Zeferino: “Quem 
escala o time é você?”. Pelé grita: 
“Mentira da imprensa! Não sou eu 
quem escala. Eu dito apenas a táti-
ca. Quem escala é o Gérson!”. 

“ Um zero a 
zero é como 

um domingo 
sem sol”

(Alfredo Di Stefano)

alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros
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Comandante quer tirar militares 
da nova reforma da Previdência

EXÉRCITO

Valter Campanato / Agência Brasil

Equipe econômica está fechando a proposta de reforma da Previdência que 
será submetida ao presidente Jair Bolsonaro, para posterior ida ao Congresso

O novo comandante do Exército, 
general Edson Leal Pujol, defende 
que o sistema previdenciário das 
Forças Armadas não deva ser modi-
ficado na reforma da Previdência. “A 
intenção minha, como comandante 
do Exército, se me perguntarem, 
nós não devemos modificar o nosso 
sistema”, disse a jornalistas, após as-
sumir o cargo, no Clube do Exército 
de Brasília, na sexta-feira, 11.

A equipe econômica está fechan-
do a proposta de reforma da Previ-
dência que será submetida ao presi-
dente Jair Bolsonaro, para posterior 
encaminhamento ao Congresso.

O general lembrou que as Forças 
Armadas não fazem parte do siste-
ma de Previdência Social. “Isso está 
na Constituição. Há uma separa-
ção”, argumentou.

Pujol destacou, no entanto, que 
os militares são disciplinados e estão 
prontos a colaborar com a sociedade. 
“Obedecemos às leis e à Constitui-
ção. Se houver uma decisão do Es-

tado brasileiro de mudanças, iremos 
cumprir”, acrescentou.

Segundo o comandante, as For-
ças Armadas vão colaborar com o 
esforço para equilibrar as contas 
públicas. “Os militares sempre ti-
veram participação no esforço da 
nação. Inclusive, quase 20 anos 

atrás, nós fomos os únicos que nos 
modificamos em prol disso aí. Os 
outros setores da sociedade não se 
modificaram. Havia uma intenção, 
mas fomos os únicos a nos modifi-
carmos e fazer o sacrifício. Estamos 
sempre prontos a colaborar com a 
sociedade”, afirmou. l

Segundo Pujol, Forças Armadas vão colaborar com esforço para equilibrar contas

PREVIDÊNCIA

Com inflação mais baixa, teto do
INSS será de R$ 5,8 mil em 2019

José Aldenir / Agora RN

A inflação mais baixa do que o 
esperado no ano passado também 
pesará menos nas contas da Previ-
dência, já que o reajuste dos bene-
fícios será menor do que o previsto 
no orçamento deste ano. O Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) - que corrige as aposenta-
dorias e benefícios previdenciários 
acima do salário mínimo - ficou em 
3,43%, bem abaixo da projeção de 
4,2% usada para calcular a lei orça-
mentária de 2019.

Com a inflação oficial divulgada 
na sexta-feira pelo IBGE, o teto do 
INSS subirá de R$ 5.645,80 para R$ 
5.839,45. Esse valor será confirmado 
em uma portaria do Ministério da 
Economia, que será publicada no 
Diário Oficial da União no começo 
desta semana. Pelos parâmetros 
considerados no orçamento de 2019, 
o teto do INSS seria R$ 43,47 maior, 
chegando a R$ 5.882,92 neste ano.

Com uma inflação mais baixa, o 
reajuste para quem recebe benefício 
do INSS acima do mínimo será me-
nor que o aumento do salário míni-
mo neste ano. Na semana passada, 
logo após a sua posse, o presidente 

Jair Bolsonaro assinou um decreto 
aumento o mínimo em 4,61%, de R$ 
954 para R$ 998. Além da inflação do 
ano passado, o cálculo também incor-
porou o crescimento da economia há 
dois anos (alta de 1% em 2017). l

Reajuste para quem recebe benefício acima do mínimo será menor este ano

PROTESTO

Movimento LGBT 
reclama de falta de 
diálogo na saúde

Lideranças do movimento LGBT 
Potiguar realizaram um protesto 
na última sexta-feira, 11, no Centro 
Administrativo de Governo, com o 
objetivo de mostrar à governadora 
Fátima Bezerra (PT) que não está 
havendo diálogo com o secretário 
de Saúde, Cipriano Maia.

De acordo com Wilson Dantas, 
que faz parte da Coordenação 
do Fórum LGBT, trata-se de uma 
prática repetitiva do secretário, que 
assumiu o posto no dia 1°.

“Ele não tem diálogo com 
movimentos sociais. Em Natal 
[quando ele foi secretário 
municipal], fechou o Centro de 
Testagem Anônima para o vírus 
da aids e acabou com a entrega 
de preservativos nas boates, 
bares, saunas e demais locais de 
prostituição. Ele tem um histórico 
de perseguição. Isso também 
está acontecendo no Estado, com 
perseguição a servidores”, disse 
Wilson Dantas.

Uma reunião do movimento 
LGBT Potiguar e a governadora 
Fátima Bezerra acontecerá na 
próxima quarta-feira, 11, às 10h. l

Wilson Dantas / LGBT Potiguar

Movimento ocorreu na sexta, 11

SEGUNDOS
EM QUINZE

Justiça bloqueia bens de 
Cabral, Pezão e mais 4
A 15ª Vara de Fazenda Pública 
do Rio de Janeiro determinou o 
bloqueio e indisponibilidade de bens 
de 6 políticos, entre os quais os ex-
governadores Sérgio Cabral e Luiz 
Fernando Pezão e o ex-presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Jorge Picciani por suspeita de 
improbidade administrativa.

Paulo Nicolella / Agência O Globo



14 VARIEDADES SEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br 14.01.2019

Mariana Rios passou por pro-
blemas com baratas em seu apar-
tamento e registrou tudo em uma 
sequência de Stories no Instagram.

NOVELAS

HORÓSCOPO

A Lua no seu signo vai aumentar sua 
sensibilidade. Mas, você vai querer fazer 
tudo com pressa e estará impaciente. Você 
e o par vão falar a mesma língua. 

Seu lado comunicativo estará à flor da pele. 
Irá cooperar com as pessoas de que gosta. 
Terá interesse em programas que envolvam 
música. 

Irá se destacar com seu charme, encantando 
todos à sua volta. Terá sorte com pessoas com 
ideais iguais aos seus. Seu senso de parceria 
deixará o par ainda mais apaixonado.

Deve receber notícia de dinheiro extra. Terá 
sensibilidade para resolver qualquer assunto. Os 
elogios darão novo estímulo para cumprir suas 
tarefas. Boa fase para quem tem compromisso.

Você terá firmeza para superar obstáculos. Aceite 
os convites dos amigos para se divertir! Seu 
coração estará generoso. Há boas chances de 
iniciar namoro. Bons momentos na união.

Estará com a autoestima elevada e poderá cuidar 
mais de si. Vai querer agitar a sua vida social. Tire 
uns momentos no dia para repor suas energias. O 
astral pede que faça planos com seu amor.

Contará com energia para fazer mil coisas ao 
mesmo tempo. Exercícios físicos ajudarão a relaxar 
a mente. Intimidade cheia de alegria e programas 
animados, além de disposição para o sexo.

Os astros indicam que você pode viver mil 
emoções ao mesmo tempo. Reconciliar-se com 
familiar irá aliviar seu coração. Abra-se mais 
para quem ama e demonstre seu lado ousado.

Poderá cuidar do visual e levantar sua autoestima. 
Há chance de fazer viagem sem planejamento. 
Envolva-se com tarefas que já domina. Conte com 
seu lado extrovertido para conquistar um amor.

Receber notícia de um amigo querido deixará seu 
dia mais leve e alegre. Talvez se entenda bem com 
parentes que não via há muito tempo. Na paixão, 
atração por pessoa de outra cidade deve vingar.

Conseguirá resolver vários assuntos em família. 
Receber os amigos no seu lar será prazeroso 
e gratificante. Você e o par poderão reativar a 
chama da paixão, e terão mais disposição.

Terá muitas oportunidades de se divertir e colocar 
novidades na sua vida. Pode se empolgar com 
promessas e querer mudar planos. Aguarde por 
fortes emoções na conquista.

Judith aconselha Gabriel a conversar com os guardiães sobre o poder da fonte. Valentina convence Olavo a financiar a 
instalação da antena de telefonia em Serro Azul. Marilda confronta Eurico, que passa mal. Autorizada por León, Judith 
revela a Gabriel que Valentina sabe do poder curativo da fonte e revela que Sampaio atentou contra sua vida.

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)

Alain não acredita que a Guardiã da casa de Julia tenha morrido. André garante à Guardiã que em breve 
ela se libertará do casarão. Isabel repreende Priscila por pegar sua caixinha de música. Cris reconhece 
o objeto na casa de Margot e revela que foi um presente de Gustavo para Julia. 

ESPELHO DA VIDA

Lúcio não gosta de ver a manifestação popular em prol da Samvita. Vanda avisa a Petra que não 
sairá da Criotec enquanto Teófilo não confirmar que foi conduzido à empresa por sua vontade. 
Mateus pede a Waleska que não se envolva com a família de Dom Sabino. 

O TEMPO NÃO PARA

Mariana Rios sobre baratas 
em casa: “Desesperada”

AGONIA

Atriz suspeita que insetos 
apareceram em sua casa
por causa do calor

A atriz voltou de viagem e se 
deparou com o inseto em vários 
locais de sua casa. “Eu estou um 
pouco desesperada. Moro em um 
apartamento, não sei se é o calor, 
mas começaram a aparecer bara-
tas. Baratas enormes, pela casa 
inteira”, disse ela, que declarou 
não entender os motivos delas sur-
girem na residência.

“É tudo tão branquinho, tão 
limpinho, tão cheiroso, que não es-
tou entendendo o porquê”, explicou 
Mariana Rios. l

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CUT
DESCRENTE

DISTANCIAR
RSRASPC

BEABAMAE
PIRACAPRI

TIMERSOR
MODANISSO

AOPONEI
UGRUARC
TIARLII

PORTARAN
RACEEAZ

CARICATURA
LDECOTES

Noção
elementar
de leitura

(?) Ruy
Barbosa,

atriz

Legume
que o
coelho
aprecia

Fogueira
acesa nas

Olimpí-
adas

Crustáceo
usado em

sopas

Quarta-
feira de (?):

inicia a
Quaresma

Vogal
que vem
depois
do "Q"
Profes-
sora, no
linguajar
infantil

Entrelaça
os fios 

Unidade
de medi-

da de
terrenos

Ana
Carolina,
cantora

brasileira

Primeira 
e última
letras do
alfabeto

Desenho
cômico 
de uma
pessoa

Detalhe
ousado de
vestidos

(pl.)

Boca de (?), crime
eleitoral

Face da moeda
oposta à "coroa"

Símbolo
de rádio

Divisão de
estrebaria

Máquina
de portos
Enraivecer;
enfurecer 

Que não
tem fé

Afastar 

(?)-fogo: fim 
da guerra 

É violado no plágio
de uma obra

Pequeno
cavalo

Sílaba de
"gamar"

Em +
isso

Paraná
(sigla)

Tipo de
calça
Letra
"eme"

Conjunto
de pagode

Direito 
do dono

Mergu-
lhado em

água
Pena

Desvio
moral
Cidade
(abrev.)

52, em
romanos
Que não
é curvo

Raul Cor-
tez, ator

Naquele lu-
gar; acolá

Botar
(ovos) 

Corrida,
em inglês

Campo de
atuação 
do esti-

lista

Cobrir
(a panela) 

Sílaba de
"nisto"

O último ano do
ensino médioErasmo

Carlos,
cantor

4/grua — race. 6/cessar — cinzas — marina. 8/terceiro.

Instagram / Reprodução

“Não estou entendendo o porquê”, disse
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MILITÃO DIAS DE ALMEIDA, CPF: 020.360.102-53, torna Público que requereu ao INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-I-
DEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA SIMPLIFICADA,  de um empreendimento de Carcinicultura, 
localizado no Município de Arês-RN.

Militão Dias de Almeida
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

JVC COMERCIAL LTDA –POSTO CANDELÁRIA – CNPJ nº.35.298.330/0006-02 
torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB 
em 11/01/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para funcionamento 
de um Posto de Combustível na AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 1854 – CANDE-
LÁRIA - NATAL/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação 
de qualquer esclarecimento.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, CPF: 140.634.414-15, torna Público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
-IDEMA a  LICENÇA SIMPLIFICADA, de n° 128751/2018, com validade até 28/12/2024, de um 
empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Macaíba-RN.

 
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA

Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TECNARÃO – TECNOLOGIA DE CAMARÃO (Fazenda Pampa), CNPJ: 32.860.256/0003-27, 
torna Público que requereu ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO 
AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA de OPERA-
ÇÃO-RLO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

Luís Carlos Aldatz
Administrador

Corinthians repudia novas regras da 
Conmebol: “É como se fã fosse estorvo”

MUDANÇAS

Hélvio Romero / Estadão

Conmebol agora não permite a entrada de bandeiras e bandeirões com mais de 1,5m de comprimento e 
1m de largura. Também vetou objetos pirotécnicos, como sinalizadores e fumaças utilizadas pelas torcidas

O Corinthians emitiu nota 
nesta sexta-feira para repudiar as 
novas regras divulgadas pela Con-
mebol para os torcedores assisti-
rem aos jogos da Libertadores e da 
Sul-Americana. Em texto assinado 
pelo presidente Andrés Sanchez, o 
clube se mostrou contrário às no-
vas proibições feitas pela entidade.

“O Time do Povo não pode acei-
tar o ônus imposto pelas medidas 
aos reais donos do espetáculo, os 
torcedores, que frequentemente 
pagam caro para ir a estádios des-
confortáveis, com serviços de pés-
sima qualidade, por imposição de 
burocratas do futebol latino-ame-
ricano, que agem como se o fã fosse 
um estorvo e não a razão de ser do 
espetáculo.” O novo regulamento 

de segurança aumentou de 18 pa-
ra 21 o número de itens proibidos 

nos locais dos jogos. A Conmebol 
agora não permite a entrada de 

bandeiras e bandeirões com mais 
de 1,5m de comprimento e 1m de 
largura. Também vetou objetos 
pirotécnicos, como sinalizadores e 
fumaças utilizadas pelas torcidas. 
Ainda exige que todos os ingres-
sos sejam vendidos na internet e 
os lugares sejam marcados e com 
assentos.

“Em vez de penalizar a torci-
da com o fim das bandeiras e dos 
bandeirões e dos lugares populares 
onde costumeiramente os torcedo-
res, em pé, entoam seus cânticos 
empurrando sua equipe, que fosse 
feito um estudo pela entidade so-
bre as melhores práticas no desen-
volvimento dos espetáculos espor-
tivos”, informou a nota do clube do 
Parque São Jorge. l

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, costuma não medir palavras
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Campeonato Potiguar 2019 começa 
com público 70% maior do que 2018

AUMENTO

José Aldenir / Agora RN

Quatro jogos da primeira rodada da Copa Cidade do Natal levam aos estádios quase oito mil 
torcedores em Natal, Assú e Mossoró, com renda de R$ 139 mil; FNF comemorou resultado positivo

O Campeonato Potiguar de 
Futebol 2019 teve sua primeira ro-
dada finalizada nesta quinta-feira, 
10. Nos quatro jogos realizados nos 
dias 9 e 10 de janeiro, nas cidades de 
Natal, Assu e Mossoró, a média de 
público pagante foi de 1.965 torcedo-
res, apontando um crescimento de 
70,86% em comparação com a média 
do ano anterior, que foi de 1.150 pes-
soas. O total arrecadado nestes jogos 
foi de R$ 139.625,00.

A primeira rodada começou na 
quarta-feira, 9. No Frasqueirão, o 
ABC venceu o Globo FC, por 1 a 0, 
com público de 3.093 torcedores, ge-
rando uma renda de R$ 54.915,00. 
No mesmo dia, em Mossoró, o Poti-
guar derrotou o Palmeira, por 2 a 0, 
com um público de 841 torcedores, 
para uma renda R$ 15.740,00.

Na quinta, 10, o América-RN 
venceu o Santa Cruz, por 1 a 0, na 
Arena das Dunas. A partida teve a 

presença de 3.222 pagantes, conver-
tida em uma renda de R$ 60.900,00. 
Já em Assú, o Camaleão empatou 

com o Força e Luz, por 1 a 1, e 707 
torcedores estiveram no Estádio Ed-
garzão, com renda de R$ 8.070,00. 
A rodada fechou com total de 7.863 
espectadores pagantes e renda de R$ 
139.625,00.

“Começar o Campeonato Poti-
guar 2019 com quase o dobro de tor-
cedores nos estádios, prestigiando 
seus clubes, é algo muito bom para 
esse novo momento. A experiência 
da torcida perto de seu ídolo, de seu 
clube, com seus amigos, com a famí-
lia, vai gerar cada vez mais receita 
para clubes e serviços que podem e 
são oferecidos nesse contato mais 
próximo. Espero que esses dados 
possam consolidar cada vez mais e 
proporcionar mais arrecadação aos 
filiados”, afirma o presidente da 
FNF, José Vanildo. l

ABC e América foram os responsáveis pelos maiores públicos até agora

Gabriel diz não temer pressão 
no Flamengo: “Quero títulos”

REFORÇO

Igor Siqueira

Um dos reforços de impacto acer-
tados pelo Flamengo para a tempo-
rada 2019, Gabriel foi apresentado 
nesta sexta-feira no Ninho do Urubu 
e afirmou estar ansioso para cons-
truir uma história de sucesso pelo 
seu novo clube, com gols e a conquis-
ta de títulos. Além disso, declarou 
que o acerto representa a realização 
de um sonho.

“Quero agradecer a todos por 
estar em um grande clube. A todos 
que ajudaram o sonho a virar reali-
dade. Estou muito feliz e agradecido. 
Espero retribuir com uma grande 
entrega. Quero fazer gols e ser cam-
peão”, afirmou o atacante, que se 
junta a Rodrigo Caio e Arrascaeta 
como reforços do Flamengo para a 
temporada 2019.

Na noite de quinta-feira, inclusi-
ve, Gabriel já esteve ao lado do meia 
uruguaio, acompanhando a estreia 
do Flamengo na Florida Cup, contra 
o Ajax, adversário que o time der-
rotou na disputa de pênaltis, após 
empate por 2 a 2. E o atacante, que 
está no Rio desde quarta, se declarou 
impressionado com o carinho que 
tem recebido da torcida.

“O Flamengo realmente é enor-
me. Nem joguei ainda e já senti. 
Fomos assistir ao jogo ontem (quin-
ta-feira) e tinha um menino choran-
do quando nos viu. Espero poder 
retribuir todo carinho. Que seja um 
ano feliz para mim e para o clube”, 
comentou.

Após defender o Santos em 2018 
e se destacar ao ser o artilheiro da 
Copa do Brasil e do Campeonato 
Brasileiro, Gabriel agora foi empres-
tado pela Inter de Milão ao Flamen-
go por um ano, período em que o ti-
me carioca bancará os seus salários. 
E chega sob a expectativa de liderar 
o setor ofensivo do clube. l

Gabigol foi apresentado na sexta-feira


