
Governo do RN 
deve R$ 736 mi 
em precatórios

Minas e Energia libera
novo parque eólico no RN

De acordo com a Justiça, Executivo contabiliza 
4.387 processos. Meta é zerar débitos até 2024.

Estrutura terá capacidade total de 29,4 mil kilowatt 
(kW). Início das operações está previsto para 2023.

ROMBO 08ENERGIA LIMPA 10

Nova unidade será construída pela empresa Central Eólica Jerusalém I, de SP

PENTE-FINO 04

Novo governo achou irregularidades

José Aldenir / Agora RN

Governo Fátima 
quer relatório sobre 
serviços contratados 
sem prévio empenho
Após as secretarias e órgãos 
enviarem detalhamento, um 
relatório com as irregularidades 
será encaminhado ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

INCENTIVO 05

Secretário Jaime Calado (Sedec)

José Aldenir / Agora RN

Titular da Sedec 
minimiza pressão
do Tesouro e pensa
em ampliar Proadi
Se depender do secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Industrial no 
RN não vai diminuir.

NATAL
Segunda-feira,
28 de janeiro de 2019 
Edição nº 479 | ano 3

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Gastos questionados

A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de cortar pelo 
menos 30% da receita do Sistema S levantou dúvidas acerca do 
funcionamento das nove entidades ligadas ao setor e o dinheiro que 

elas movimentam. O principal foco de questionamento é o gasto considerado 
excessivo com despesas supérfluas ou que não atendem à finalidade das 
organizações, que é atender trabalhadores dos segmentos envolvidos – 
qualificando profissionalmente ou oferecendo atividades sociais. Na Fecomércio 
do Rio Grande do Norte, que gerencia as regionais do Sesc e do Senac, os 
questionamentos não são diferentes. Em virtude das recentes declarações do 
governo, ações da entidade têm sido postas em xeque por sindicatos filiados – 
que questionam, por exemplo, o gasto anual da federação com pesquisas para 
mensurar o efeito econômico do Carnaval em Natal. Nos bastidores, pergunta-
se a que finalidade tais investimentos atendem.

>> Receita vultosa. Só em 
2016 - quando os últimos dados 
foram fechados, a Receita 
Federal repassou R$ 16 bilhões 
arrecadados de tributos para o 
Sistema S. O valor equivale a 
cerca de metade do Orçamento 
do Bolsa Família de 2017. 
A principal queixa sobre as 
entidades é falta de transparência 
e questionamentos sobre aplicação 
de recursos. Voltadas para a 
qualificação e oferta de ações 
sociais para os trabalhadores, 
as entidades cobram, muitas 
vezes, caro por alguns cursos de 
capacitação.

>> Dialogando. O capitão 
da PM Styvenson Valentim 
conversa com dirigentes de 
vários partidos. Eleito senador 
pela Rede Sustentabilidade, o 
ex-coordenador da Operação Lei 
Seca não deve permanecer na 
sigla, por divergências internas. 
Quando foi a Brasília na semana 
passada, o senador eleito 
conversou com muitas lideranças. 
Segundo apurou a coluna, uma 
das conversas mais produtivas foi 
com o senador Álvaro Dias, líder 
nacional do Podemos. 

>> Plano contra a crise. O 
Comitê de Gestão e Eficiência do 
Governo do Estado – composto 
por secretários como Raimundo 
Alves Júnior (chefe do Gabinete 
Civil), George Câmara (adjunto 
de Planejamento e Finanças), 

Virgínia Ferreira (Administração 
e Recursos Humanos), Carlos 
Eduardo Xavier (Tributação), 
Pedro Lopes (Controladoria-
Geral) e Luiz Antônio Marinho 
(Procuradoria-Geral) – 
determinou às secretarias e órgãos 
da gestão que elaborem um plano 
de metas para cumprimento da 
orientação da governadora Fátima 
Bezerra de cortar despesas. 
Segundo resolução publicada no 
Diário Oficial do Estado, “poderá 
ser objeto do plano a forma de 
funcionamento do órgão, sem 
prejuízo da prestação dos serviços 
públicos à população”.

>> Para todos os lados. A 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra está recorrendo a 
todas as instâncias para obter 
receitas extraordinárias. Agora, 
o novo governo solicitou à 
administração do Departamento 
de Estradas de Rodagens (DER) 
um levantamento de bens como 
máquinas, equipamentos e 
veículos que sejam inservíveis 
para o órgão, mas que possam ser 
vendidos.

>> Precatórios. A Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte pagou 
em 2018 quase R$ 250 milhões 
com o pagamento de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) e de 
precatórios. No balanço do ano, 
475 pessoas foram beneficiadas 
pelos precatórios e outras 36.398 
pelas RPVs.

“ Quem ameaça 
parlamentar está 

cometendo um crime 
contra a democracia”

Vice-presidente da República, Hamílton 
Mourão, sobre ameaças relatadas pelo 

deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ)

>> Destravado. Após 25 
dias de governo, finalmente 
foi nomeado o novo diretor 
da Emater. A função ficará a 
cargo de César Oliveira, que 
já ocupou o posto no início 
do governo de Robinson 
Faria. Sem diretor durante 
quase todo o mês de janeiro, 
a Emater estava “travada”. 
Procedimentos simples não 
avançaram neste início de 
gestão de Fátima Bezerra 
porque não havia ninguém 
para assinar documentos.

Emater / Divulgação
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SEGUNDOS
EM QUINZE

Bolsonaro diz que ainda 
não decidiu sobre reeleição
Em entrevista ao jornal americano 
The Washington Post, o presidente 
Jair Bolsonaro deixou em aberto 
a possibilidade de concorrer à 
reeleição nas eleições de 2022. 
Questionado pela repórter se ele 
já havia decidido que não iria 
concorrer ao pleito, o presidente 
responde que a decisão ainda não 
foi tomada.

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

EM ESCOLAS

Transexuais e 
transgêneros poderão 
usar nome social

Uma portaria publicada na 
edição de sexta-feira, 25, do Diário 
Oficial do Estado (DOE), homologou 
um parecer aprovado pelo Conselho 
Estadual de Educação em outubro 
do ano passado autorizando o 
uso de nome social em escolas do 
Rio Grande do Norte por parte de 
alunos transgêneros e travestis.

Em janeiro de 2018, o Ministério 
da Educação já havia homologado 
uma resolução nacional sobre o 
tema. Desta maneira, a partir de 
agora, os alunos transgêneros 
e travestis poderão solicitar a 
instituição de ensino na qual assiste 
aulas para usar seu nome social em 
detrimento do de registro.

Estão aptos a realizar a 
solicitação os estudantes que forem 
maiores de 18 anos, menores de 
18 e maiores de 16 (desde que 
assistidos pais), e menores de 16 
(desde que representados pelos 
pais, bem como por aprovação em 
avaliação envolvendo profissionais 
das áreas pedagógica, social e 
psicológica.

José Aldenir / Agora RN

Sec. Getúlio Marques (Educação)
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ofertas 
imperdíveis
28/01 a 01/02

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

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

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 28/01 ate 01/02/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.
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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

Ganhe 5% de desconto* na apresentação deste impresso (exceto produtos em ofertas*)
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R$ 13,90 
 m2  

PISO ARARIPE 46X46
Classe A, uso interno, borda 
arredondada. Cerbras.
Caixa com 2,30m².
CÓDIGO: 89588366

R$ 13,90 
 m2  

PISO CERÂMICO 45X45
Classe A, uso externo, borda  
arredondada. Escurial.
Caixa com 2m2.
CÓDIGO: 89244883

R$ 14,90 
m2  

PISO COQUEIRINHO 
JERICOARA HD 51X51
Classe A, uso externo, borda 
arredondada. Elizabeth.
Caixa com 2,34m2.
CÓDIGO: 89856081

R$ 14,90 
 m2  

PISO ALCANTARA 51X51
Classe A, uso externo, borda 
arredondada. Elizabeth.
Caixa com 2,34m².
CÓDIGO: 89856032

R$ 15,90 
 m2  

PISO AURORA 46X46
Classe A, uso interno, borda 
arredondada. Cerbras.
Caixa com 2,3m².
CÓDIGO: 89588422

R$ 15,90 
 m2  

REVESTIMENTO PIRIPIRI 33X46 
Classe A, uso interno, borda  
arredondada. Cerbras.
Caixa com 1,51m².
CÓDIGO: 89362252

R$ 14,90 
 m2  

REVESTIMENTO CRISTAL 33X46
Classe A, uso interno, borda  
arredondada. Cerbras.
Caixa com 1,51m2.
CÓDIGO: 89362273

R$ 13,90 
 m2  

PISO ICAPUI 46X46
Classe A, uso externo, borda 
arrendondada. Cerbras.
Caixa com 2,3m2.
CÓDIGO: 89588016

R$ 27,90 
 m2  

PORCELANATO PROJECT 
NEVE 58X58
Classe A, uso interno, borda 
reta. Pamesa.
Caixa com 1,68m2.
CÓDIGO: 89627601

R$ 36,90 
 m2  

PORCELANATO MÁRMORE 
CREMA 60X60
Classe A, uso interno, borda  
arredondada. Portobello.
Caixa com 1,46m2

CÓDIGO: 87935162

R$ 45,90 
 m2  

PORCELANATO BIANCO  
NATURAL 62,5X62,5
Classe A, uso interno, borda  
reta. Elizabeth.
Caixa com 1,97m2

CÓDIGO: 89434471

R$ 14,90 
 peça  

PASTILHA DE VIDRO 30X30
Na cor vermelha. Vetromani.
CÓDIGO: 89165426
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Após notar irregularidades no governo, 
gestão Fátima cobra relatório geral

CONTRATOS

José Aldenir / Agora RN

Segundo Pedro Lopes, controlador-geral do Estado, a instrução foi lançada porque o novo governo 
encontrou situações irregulares, entre as quais a assinatura de contratos sem o prévio empenho

A Controladoria-Geral do Esta-
do (Control) determinou às secre-
tarias e demais órgãos do governo 
que identifiquem e informem, até o 
dia 2 de fevereiro, todas as despe-
sas públicas que foram contratadas 
em gestões anteriores sem o prévio 
empenho, ou seja, sem reserva de 
recursos ou dotação orçamentária 
suficiente.

A instrução normativa inte-
radministrativa foi publicada no 
Diário Oficial do Estado (DOE) da 
sexta-feira, 25, e foi antecipada pelo 
controlador-geral, Pedro Lopes, em 
entrevista ao programa Manhã Ago-
ra, da Agora FM (97,9), na última 
quinta-feira, 24.

Segundo Pedro, a instrução foi 
lançada porque o novo governo en-
controu diversas situações irregula-
res nas secretarias, entre as quais a 
realização de serviços sem contrato 
formal ou a assinatura de contratos 
sem o prévio empenho, isto é, sem 
a reserva dos recursos, o que pode 
gerar uma espécie de “calote” nos 
credores e fornecedores. Os atos são 

irregulares, segundo a legislação.
Após as secretarias e órgãos en-

viarem o detalhamento, um relatório 
com as irregularidades será enca-
minhado ao Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), que faz o controle ex-
terno das ações do Poder Executivo. 
“Quando tem acesso a informações 
sobre irregularidades, a Control tem 
o dever de ofício de fazer a comuni-

cação ao Tribunal de Contas, que é 
o órgão de controle externo. Se não 
fizermos [a denúncia], sobra para o 
controlador. Então, vamos fazer o 
nosso dever e isso será público”, de-
clarou à Agora FM, informando que 
deverá se reunir com o conselheiro 
Poti Júnior, novo presidente do TCE, 
no dia 6 de fevereiro.

Tendo como base o decreto que 

reconheceu o estado de calamidade 
financeira no Rio Grande do Norte, 
assinado pela governadora Fátima 
Bezerra no dia 2 de janeiro, a ins-
trução estabelece providências para 
a revisão das despesas de custeio no 
Poder Executivo.

A Control também determinou 
às secretarias e órgãos do Estado 
– em outra publicação, uma orien-
tação circular – que formalizem 
serviços realizados no âmbito da 
administração pública que foram 
iniciados por gestões passadas sem a 
devida cobertura contratual.

Segundo a publicação no Diário 
Oficial do Estado, as unidades ges-
toras (secretarias e órgãos) deverão 
abrir em caráter de urgência proces-
sos de dispensa de licitação para for-
malizar serviços que não possam ser 
interrompidos e que tenham previ-
são de conclusão em até seis meses. 

No caso de não ser configurada 
a situação emergencial, segundo a 
orientação da Control, o gestor deve 
suspender imediatamente a presta-
ção do serviço ou execução da obra. l

Controladoria determinou às secretarias e órgãos que formalizem serviços

AJUDA

Equipe da Secretaria do Tesouro 
Nacional visita o RN nesta segunda

José Aldenir / Agora RN

Os técnicos da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) desem-
barcam em Natal nesta segunda-
-feira, 28, para auxiliar a padroni-
zação contábil do Governo do Rio 
Grande do Norte. A visita aconte-
ce após o Estado ter sido conside-
rado não elegível para o Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF).

Segundo o Tesouro Nacional, 
a visita é o complemento da reu-
nião feita com os representantes 
da equipe econômica do Governo 
Estadual, que ocorreu no início do 
mês, em Brasília.

O objetivo do encontro é auxi-
liar a gestão estadual na tomada 
de ações para o equilíbrio das fi-
nanças. O ano de 2019, segundo 
informações do Estado, foi iniciado 
com uma dívida consolidada de R$ 

2,6 bilhões. O valor corresponde 
aos débitos com folha salarial, pa-
gamentos não honrados com forne-
cedores, atrasos nos repasses para 
os poderes e outros débitos fiscais.

Na última semana, em razão 

desta dívida consolidada do Rio 
Grande do Norte, a Secretaria do 
Tesouro Nacional definiu que o en-
te não é elegível para o Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF).

Casso fosse autorizada o in-
gresso no regime, o Rio Grande 
do Norte teria a redução integral 
de prestações relativas a contra-
tos de dívidas administrados pelo 
Tesouro Nacional, por um período 
de 36 meses. A medida também 
permite a contratação de opera-
ções de crédito com garantia da 
União.

Além disso, o Governo teria 
que seguir rigoroso plano de re-
cuperação, que inclui privatização 
de empresas públicas e o aumento 
das alíquotas do sistema previ-
denciário estadual. l

Estado não é elegível a Plano Fiscal

SEGUNDOS
EM QUINZE

Juiz pede ao MPF que se 
manifeste sobre decreto
A Justiça de São Paulo pediu 
ao Ministério Público Federal 
que se manifeste sobre ação 
popular movida contra o decreto 
do governo Jair Bolsonaro (PSL) 
que flexibiliza regras para a posse 
de armas de fogo. A medida do 
governo é questionada na Justiça 
pelo advogado Carlos Alexandre 
Klomfahs, que pede sua suspensão 
imediata. Ele aponta dez obras 
científicas que relacionam crimes 
violentos à disponibilidade de 
armas.

Hélvio Romero / Estadão
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Titular da Sedec minimiza pressão do 
Tesouro e pensa em ampliar Proadi

INCENTIVO

José Aldenir / Agora RN

Se depender do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial no Rio Grande do Norte não vai diminuir e está muito longe de acabar

Embora o secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Jaime 
Calado, tenha adotado como conduta 
reduzir suas entrevistas para não 
criar expectativas desnecessárias, 
fontes ouvidas pelo Agora RN reve-
laram que o auxiliar do novo governo 
está otimista e alimenta planos de 
ampliar o Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Industrial (Proadi) e 
interiorizar seus benefícios.

Ainda segundo os interlocutores 
do secretário, ele considera normais 
as pressões do Tesouro Nacional para 
que os estados reduzam incentivos.

Ele acredita que, em algum mo-
mento, o governo federal cairá na 
realidade e começará a usar critérios 
diferenciados entre estados ricos e 
pobres como o Rio Grande do Norte, 
metido em profunda crise fiscal e eco-
nômica.

Procurado pelo Agora RN para 
confirmar essa informação, Jaime Ca-

lado cumpriu o ritual e não atendeu.
No ano passado, o Proadi produ-

ziu no RN uma renúncia de ICMS da 
ordem R$ 280 milhões, uma média 
nesses tempos de crise. A empresa 
que recebe o benefício é obrigada a 

manter seus níveis de emprego.
Com uma carteira de menos de 

110 empresas, apenas as maiores 
usam as isenções do Proadi que va-
riam de 62% a 99% sobre 75% do va-
lor devido de ICMS – que é a parcela 

do Estado. Os restantes 25% do tribu-
to vão para os municípios.

Ao analisar as concessões de Pro-
adi no governo Fátima Bezerra, o viés 
de empregos gerados será reforçado 
e as análises de retirada do benefício 
serão feitas a partir de uma análise 
caso a caso.

O viés ideológico não deverá ser 
usado, pois os maiores empregadores 
são também as maiores empresas. E, 
quando usam o benefício, convertem 
o dinheiro economizado em capital de 
giro para suas operações.

A mesma certeza em relação a 
manutenção do Proadi não é com-
partilhada pela indústria. Em nota 
divulgada na última terça-feira, 22, 
o presidente da Fiern, Amaro Sales 
de Araújo, defendeu que o segmento 
industrial seja ouvido em relação a 
possíveis cortes nessa área.

“Precisamos tratar o tema com 
muita cautela”, afirmou Sales. l

Jaime Calado considera normais pressões do Tesouro para rever incentivos

COBRANÇA

Governo dá até março para servidores 
serem devolvidos aos órgãos de origem

José Aldenir / Agora RN

A gestão da governadora Fátima 
Bezerra determinou às secretarias 
e demais órgãos do governo que en-
caminhem à Controladoria-Geral 
do Estado (Control) até o dia 14 de 
março de 2019 um relatório com in-
formações sobre o cumprimento do 
decreto estadual que determinou a 
devolução de servidores aos seus ór-
gãos de origem.

Em orientação circular publi-
cada no Diário Oficial do Estado, a 
Control reitera o conteúdo do decreto 
assinado em 2 de janeiro por Fátima 
Bezerra. A orientação abrange tanto 
servidores civis como militares. O 
decreto determina que os servidores 
públicos cedidos aos poderes Legis-
lativo e Judiciário e também ao Mi-
nistério Público, Tribunal de Contas 

ou a órgãos federais ou municipais 
sejam devolvidos.

O Governo do Estado não di-
vulgou quantos servidores seriam 
afetados pelo decreto, reforçado com 
a orientação circular. Dados obtidos 
pelo Agora RN, entretanto, mostram 
que, só na Polícia Militar, há 691 
servidores cedidos para órgãos como 
Judiciário e Legislativo. l Accuptat ionsendi aut faceaquo tes-
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> LUTA
O desafio do controlador 
do governo Fátima Be-
zerra não será controlar o 
feito. Basta examinar bem 
cada processo. É contro-
lar o ímpeto de alguns 
auxiliares e as suas ideias 
de novos feitos.

>> GIGANTES
A editora Record lança 
no Brasil, numa bem 
cuidadíssima edição em 
capa dura, guardada por 
sobrecapa, ‘Nos Ombros 
dos Gigantes’. É a última 
grande reunião de textos 
de Umberto Eco.

>> GENIAL
São grandes olhares 
ensaísticos sobre a beleza, 
a feiura, o invisível, a 
chama, o falso, a arte e o 
complô, entre outros exer-
cícios de sua genialidade. 
São 440 páginas da mais 
nobre erudição.  

>> BILHETE
Para Wagner Araujo, onde 
estiver: você fica devendo 
uma conversa sem pressa 
incensada pelas arandelas 
azuis de um puro cubano. 
Quem sabe, revisitaremos 
os velhos segredos do 
poder. 

>> AVISO
Depois do gazebo e da 
cozinha gourmet, caídos 
na vulgaridade, o próxi-
mo grito nas residências 
bacanas será o roof-top ou 
rooftop. Para os simples: 
terraço posto no alto, bem 
longe do vulgo. 

>> ALIÁS
Num terraço do Litoral 
Sul, de forma discretís-
sima, alguém tem o belo 
privilégio de sentir nas pa-
pilas gustativas a leveza 
de um uísque defumado. 
Nobre. Desses que beiram 
os R$ 10 mil. 

>> CENA
É complexa, mas nobre, a missão do novo presidente da OAB no Rio 
Grande do Norte, advogado Aldo Medeiros. Experiente como procura-
dor e no exercício da advocacia, ele sabe que a instituição que hoje pre-
side, sem embargo dos seus deveres em defesa da categoria, por força 
do seu mister que não deixa de ser legítimo, tem a grande tarefa de 
voltar a ser o que sempre foi: a mais importante instituição de defesa 
do estado democrático de direito. Sem o silêncio conivente em no qual 
viveu mergulhada nos últimos anos nesses tempos de resistência. 

>> 2019
Uma voz do MP, interpre-
tando o riscado do sismó-
grafo justiceiro admitia, 
ontem, no café de um 
shopping da cidade, que 
a Câmara e a Assembléia 
vão enfrentar fortes abalos 
sísmicos. 

>> ABUSO
Funcionários e usuários 
do Aeroporto Aluizio Alves 
reclamam dos abusos. As 
regras impostas ferem 
todos os padrões do direito 
de ir e vir e com uma to-
lerância de apenas quinze 
minutos. 

>> VÍCIO
O Rio Grande do Norte 
foi sempre assim, cordial 
com os forasteiros que aqui 
enchem as suas burras, 
mas seu povo condenado 
ao dízimo da falta de 
cordialidade dos que se 
julgam nobres. 

>> VITÓRIA
Prevaleceu, por seis a 
um, no TRE, a salutar 
tradição no julgamento 
do mandato do deputado 
Sandro Pimentel. A força 
inquebrantável do voto 
venceu a firula legal sem 
sustentação lógica.

>> PAGUE
O Instituto Histórico faz 
um apelo à compreensão 
dos ilustres confrades: 
pede que paguem sua men-
salidade no valor anual 
de R$ 500 reais, de uma 
única vez, e em nome da 
sobrevivência.

>> ACREDITE
Entre o asfalto e as dunas 
o Idema e o Ibama querem 
que prevaleçam as dunas. 
Consideram que a solução 
é mudar o trajeto da es-
trada que leva a Jacumã. 
E ainda que custe muito 
mais caro.

Leio nas colunas sociais, Se-
nhor Redator, que de uns meses 
para cá o gin tem sido uma nova 
estrela nos lábios socialites e nas 
baladas da juventude. E como sói 
acontecer, é uma redescoberta so-
prada pelo modismo que tem essa 
tola propriedade de inventar novi-
dades. Não parecesse petulante, 
diria ser velho admirador da bela 
invenção dos ingleses quando, há 
uns vinte anos, vivi o privilégio de 
descobri-lo navegando nas águas 
antigas do Canal da Mancha.

Só depois, lendo os dois úni-
cos livros sobre a história do Gin 
que pude ter nas mãos, soube de 
sua história nascida no calor das 
colônias inglesas, quando eles, os 
súditos de sua majestade, fugiam 
da malária tomando quinino. Para 
suportar o amargor, misturavam 
ao gin, celebrando a suavidade 
incomparável do seu paladar. Até 
hoje tenho o cuidado amantíssimo 
de nunca perdê-lo de vista e de 
gosto, posto que o espírito exige 
muito pouco para ser feliz. 

Pouco dado a modismos, divido 
com meu compadre Sávio Hackradt 
algumas tardes e algumas horas do 
prazer de doses generosamente 
derramadas na garganta. Há pre-
ferências, como em tudo que é do 
gosto, mas todos da velha Inglater-
ra. E há incursões ao desconhecido, 
não negaria. Nesses anos recentes 
destilarias artesanais passaram a 
fazê-lo no Brasil. Há várias marcas 
aqui, entre elas a Arapuru, feito de 
zimbro, coentro, angélica, canela, 
louro e aroeira. 

O primeiro livro em português, 
‘Vamos Beber um Gin?’, saído em 
Portugal, em 2014, já está na sua 
sétima edição, com textos de Mi-
guel Somsen e Daniel Carvalho e 
as belíssimas ilustrações de Ana 
Gil. O primeiro e único escrito no 
Brasil só apareceu em 2016, ‘Os 
Segredos do Gim’, com m e não n, 
abrasileiramento vaidoso e inútil. 
O autor é engenheiro químico, 
José Osvaldo do Amarante, aquele 
que foi um dos maiores degusta-
dores da grande revista Playboy.

É também de Portugal a pri-
meira revista em português, ‘Gin 
Lovers’, com circulação trimestral, 
e que incentivou os lusitanos a 
criarem o 27 de junho como o Dia 
Gin. Hoje, ele, o Gin, é destilado em 
toda parte. Do Alentejo aos vales 
frios da Alemanha e da Rússia, e 
talvez o Brasil já tenha hoje mais de 
uma dezena de marcas buscando 
ervas exóticas da flora brasileira 
para que, ao lado do velho Zimbro, 
este originário da Noruega, real-
cem os sabores tropicais.

Não conto das marcas re-
finadas nem grifo preferências 
pessoais. Por suposto, cairia no 
pedantismo desses dias verânicos 
tão eufóricos. Deixo aos especialis-
tas dos torneios sociais a tarefa da 
escolha e o cuidado de vivê-lo na 
plenitude do seu mistério suave e 
encantador. ‘Não se atreva a mais’, 
recomendou um amigo. Aos sim-
ples, disse ele, a vida reservou a mo-
déstia de viver assim. Fica o registro. 
A quem interessar possa. Não passa 
de velha novidade. E tão só.

Ele, o gin

PALCO CAMARIM

“ “Nenhum lobo nasce mau.
O mundo os  fez assim”.

Luis Fernando Veríssimo,
jornalista e escritor.
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Governo do Estado tem dívida de mais 
de R$ 700 milhões em precatórios

ROMBO

José Aldenir / Agora RN

Executivo é o maior devedor de precatórios no Rio Grande do Norte, cujo valor representa 75% do 
total em dívidas no RN; passivo é equivalente a quase duas folhas do funcionalismo público estadual

O Governo do Estado tem uma 
dívida de R$ 736,2 milhões em pre-
catórios, segundo dados do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN). O passivo é equivalente a 
quase duas folhas salariais do fun-
cionalismo público estadual, que é 
estimado em R$ 400 milhões.

O Executivo estadual é, hoje, 
o maior devedor de precatórios no 
Rio Grande do Norte, cujo valor re-
presenta 75% do total em dívidas no 
Estado. Por sinal, os precatórios são 
as dívidas contraídas pelos governos 
em todas as esferas, quando são 
condenados em instância final pela 
Justiça, a pagar a pessoas físicas ou 
jurídicas.

Ainda de acordo com a Justiça, 
o débito do Executivo potiguar en-
cerrou 2018 com uma dívida de R$ 

541,3 milhões, mas recebeu outros 
R$ 195 milhões em dívidas refe-
rentes já do ano de 2019. Ao todo, a 
Justiça contabiliza 4.387 processos 

contra o Estado. O valor médio da 
dívida de precatórios por processo é 
de R$ 167,8 mil.

O valor dos débitos com precató-

rios não está dentro da dívida esti-
mada pelo governo de Fátima Bezer-
ra (PT) para o ano de 2019. Segundo 
a equipe econômica da atual gestão, 
as dívidas somam R$ 2,6 bilhões, o 
que inclui salários atrasados, dívi-
das com vários fornecedores, reten-
ção de repasses legais aos Poderes, 
além de outros débitos fiscais.

Vale lembrar que, em 2018, o 
Governo Federal promulgou uma 
Emenda Constitucional, a EC 
99/2018, que orienta estados e mu-
nicípios a zerar o estoque atual da 
dívida com precatórios até 2024. 

Procurado pelo Agora RN pa-
ra discutir a programação para o 
pagamento da dívida, o secretário 
estadual de Planejamento, Aldemir 
Freire, não atendeu aos telefonemas 
da reportagem. l

Governo do Estado tem uma dívida de R$ 736,2 milhões em precatórios

Gestão Fátima vai fiscalizar  
utilização de veículos oficiais

DETERMINAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado publicou 
decreto que trata a respeito do “ca-
dastramento da frota veicular do 
Poder Executivo” e, além disso, “es-
tabelece a gestão compartilhada da 
fiscalização e do controle do uso de 
veículos oficiais”. A publicação vei-
culada no Diário Oficial do Estado 
(DOE) da sexta-feira, 25.

A medida determina o cadastra-
mento da frota veicular, própria ou 
locada, em uso efetivo ou reserva, 
do Poder Executivo do Estado. Em 
seguida, o Governo determina que 
a “gestão compartilhada, entre a Se-

cretaria de Estado da Administração 
e dos Recursos Humanos (SEARH) e 
a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa Social (SESED), 
da fiscalização e do controle do uso 
de veículos oficiais do Poder Execu-
tivo, para reduzir o custo de combus-
tível e o controle de abastecimento”.

Em outro ponto, o decreto deter-
mina que “os titulares ou dirigentes 
dos órgãos ou entidades da adminis-
tração pública estadual direta, indi-
reta e fundacional deverão prestar 
informações detalhadas sobre a frota 
veicular sob sua responsabilidade”. l

Governo terá de realizar o cadastramento de toda a frota veicular do Executivo
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Justiça determina bloqueio de bens
de Rosalba Ciarlini e Robinson Faria

DECISÃO

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Ex-governadora é investigada por desvios de recursos na administração do Hospital da Mulher, em 
Mossoró; já Robinson é alvo do inquérito sobre inserção fraudulenta de pessoas na folha da ALRN

A Justiça do Rio Grande do Nor-
te determinou a indisponibilidade de 
bens dos ex-governadores Rosalba 
Ciarlini, atual prefeita de Mossoró, e 
Robinson Faria.

Segundo o Ministério Público, a 
atual prefeita de Mossoró é respon-
sável por desvios de verbas públicas 
mediante a realização de termo de 
parceria com a Associação Marca pa-
ra administração do Hospital da Mu-
lher; e Robinson Faria é responsável, 
entre outras situações, de inserção 
fraudulenta de pessoas na folha de 
pagamento da Assembleia Legislati-
va no período de 2006 a 2015.

No caso da ex-governadora, a 
indisponibilidade inclui bens imó-
veis, veículos automotores, aerona-

ves, embarcações aquáticas e ativos 
financeiros, até o montante de R$ 
11,8 milhões. A ação foi do juiz Edu-
ardo Pinheiro. Para o Ministério 

Público, a determinação assegura o 
pagamento das multas que possam 
ressarcir danos ao erário. 

Com relação a decisão contra Ro-

binson, emitida pela 6ª Vara da Fa-
zenda Pública da Comarca de Natal, 
ele está proibido de vender seus imó-
veis, fazer movimentações bancárias 
e até mesmo comercializar veículos. 
A acusação de enriquecimento ilí-
cito compreende um longo período: 
começando em 2006, quando ele era 
deputado estadual e presidente da 
Assembleia Legislativa, passando 
por 2011, quando foi vice-governa-
dor, e a partir de 2015, quando foi 
empossado governador.

Se imputa ao ex-governador a 
inserção fraudulenta de pessoas na 
folha de pagamento da Assembleia e 
a utilização dos cofres públicos para 
remunerar pessoas à sua exclusiva 
disposição. l

Rosalba Ciarlini (2011-2014) Robinson Faria (2015-2018)
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Presidente do Sinduscon vai defender 
revisões automáticas do Plano Diretor

ATUALIZAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Novo presidente da entidade, empresário Sílvio Bezerra disse que vai trabalhar pela inclusão de 
representantes da construção civil no Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

O recém-empossado presidente 
do Sindicato da Construção no RN 
(Sinduscon), Sílvio Bezerra, defen-
deu revisões automáticas do Plano 
Diretor de Natal, usando como gati-
lho a evolução da própria infraestru-
tura dos bairros da cidade. A última 
vez que o PD foi atualizado aconte-
ceu há 12 anos.

Bezerra adiantou que também 
vai trabalhar pela inclusão de enti-
dades como o Sinduscon, o Conselho 
Regional de Engenharia e Agrono-
mia (Crea) e Sindicato das Empre-
sas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis (Secovi) 
no Conselho Municipal de Plane-
jamento Urbano e Meio Ambiente 
(Conplam).

Hoje, o Sinduscon ocupa uma po-
sição no Conplam porque a Federa-
ção da Indústria (Fiern) emprestou 
sua cadeira no Conselho, diz Bezer-
ra. “E não é justo que agentes de mu-
danças urbanas, como engenheiros, 
incorporadores e corretores imobi-
liários fiquem de fora do processo e 
a prefeitura seja a única com poder 
de decidir as formas de ocupação de 

espaço na capital”.
Para Sílvio Bezerra, que já ocu-

pou há oito anos a presidência do 
Sinduscon local por dois mandatos 
consecutivos, “não faz mais sentido 
Natal ficar fora das tendências se-
guidas hoje por capitais no Brasil e 
do mundo por unidade habitacionais 
menores, onde espaços comuns de 
alimentação, lazer, utilidades e tra-
balho são compartilhados.

“Compartilhando lavanderias 
coletivas, áreas gourmet, de lazer e 
de trabalho, as pessoas usarão me-
nos espaço, pagarão menos IPTU e 
condomínio e terão imóveis a preços 
mais acessíveis”, lembrou.

Mas, avisou, para isso o Plano 
Diretor de Natal terá terá, a partir 
da próxima revisão, que admitir uni-
dades habitacionais de dimensões de 
35 m² ou menos.

Para isso, o, presidente do Sin-
duscon vai propor que os limites mí-
nimos de cômodos sejam retirados 
na próxima revisão do PD, chance-
lando construções com no mínimo 
35 m² de área. Hoje, pela Plano, o 
adensamento mínimo na capital e no 
mínimo 1.0 e, no máximo, 3.0.

Bezerra afirmou, ainda, que é 
preciso modernizar o conceito de mo-
radia a partir de modelos já adotados 
em outras capitais brasileira e mun-
diais nas quais moradia e comércio 
convivem juntos, aproximando pes-
soas de seus trabalhos e gerando 
maior segurança, já que, aumentan-
do o adensamento, “as pessoas têm 
maior possibilidade de se organizar 
e cuidar uma das outras”.

Segundo ele, tudo isso faz parte 
de uma estratégia global – ou seja, 
seguida no mundo todo – para grada-
tivamente as cidades irem, por meio 
de políticas públicas e urbanísticas, 
ir diminuindo o número de carros em 
favor ônibus e bicicletas, “uma vez 
que chegará o tempo de um colapso 
completo na mobilidade hoje existen-
te nossa centros urbanos. l

Presidente do Sindicato da Construção no RN (Sinduscon), Sílvio Bezerra

SINAL VERDE

Minas e Energia autoriza construção 
de novo parque eólico em Pedra Preta

José Aldenir / Agora RN

O Ministério de Minas e Ener-
gia autorizou a instalação de um 
novo parque eólico no Rio Grande 
do Norte. A estrutura de produção 
de energia elétrica, com capacida-
de total de 29,4 mil kilowatt (kW), 
será construída no município de 
Pedra Preta. O início das opera-
ções está previsto para 2023.

A nova unidade será constru-
ída pela empresa Central Eólica 
Jerusalém I, de São Paulo, e será 
constituída por sete unidades ge-
radoras de 4.200 kW.

O novo parque será denomi-
nado de Jerusalém I, constituído 
a partir de uma subestação ele-
vadora de 34,5/230 kV, além de 
uma linha em 230 kV, com cerca 
de quarenta e cinco quilômetros 

de extensão, em circuito simples, 
interligando a subestação elevado-

ra à subestação João Câmara III, 
de responsabilidade da Empresa 
Transmissora Agreste Potiguar 
(Etap).

A partir de agora, a empresa 
responsável pelo empreendimen-
to terá, até o ano de 2022, para 
obter a Licença Ambiental de 
Instalação. Além disso, até 2022, 
a empresa deve comprovar aporte 
de capital ou obtenção do financia-
mento referente a pelo menos 20% 
do valor necessário para a implan-
tação do empreendimento.

De acordo com o Ministério 
das Minas e Energia, o início da 
construção deve acontecer em ou-
tubro de 2022. As operações têm 
previsão de início para a dezembro 
de 2023. l

Parque eólico vai operar em 2023

SEGUNDOS
EM QUINZE

Banco Central lança 
assistente virtual
O Banco Central (BC) lançou 
assistente virtual de atendimento 
ao cidadão chamado Din. A versão 
inicial vai auxiliar na consultar a 
relatórios sobre dívidas, operações 
de câmbio, contas e outros 
relacionamentos que possui com 
instituições financeiras. Segundo 
o BC, o Din evoluirá “em breve” 
para ajudar com outros assuntos 
que envolvam o cidadão e o BC. 
O objetivo facilitar o acesso do 
cidadão aos próprios dados. 

Reprodução / Agência Brasil
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Alex Medeiros

““Amo publicidade 
que me faz pensar; 

como não pensei 
nisso antes?” 

(Ket Antonio)

>> Chico 69. Anúncio 
publicado nas páginas do 
Jornal do Brasil e de O 
Globo há exatos 50 anos, 
em janeiro de 1969. O gênio 
de Chico Anysio, de longe o 
maior humorista da raça, em 
apresentação solo no velho 
Teatro da Lagoa. Na direção, 
o ator Oswaldo Loureiro 
(falecido em fevereiro de 
2018). Apesar do telefone em 
destaque (só seis dígitos), há o 
aviso de “lotação esgotada”. As 
poltronas e o ar-condicionado 
eram artigos de luxo no local.

>> Canabi$. A última edição da 
revista Fortune, uma das mais 
renomadas no mundo dos negócios, 
ocupou toda a capa com folhas 
de maconha. Na manchete “O 
bilionário da maconha que não 
fuma maconha”, em referência ao 
americano Brendan Kennedy, CEO 
da empresa canadense Tilray.

>> Bomba. Destaque no site da 
revista Época desde sexta-feira e já 
na edição impressa nas bancas, a 
notícia de que a Secom (secretaria 
de comunicação) do governo 
Bolsonaro vai virar uma “house” 
sacudiu o mercado publicitário. O 
planalto quer cortar 70% dos gastos 
com agências.

>> Alarmismo. Tanto que se cobra 
das mulheres vítimas de violência 
que denunciem as agressões, os 
assédios, que dê nomes aos seus 
carrascos. Mas Jean Wyllys, um 
deputado da bancada feminista, 
generaliza a histeria sem apontar 
pelo menos uma nesga de suspeita 
nas tais ameaças.

>> Cadeia. Beto Richa, mais um 
político que desfilou charme e 
postura republicana por aí, está na 
prisão. Entrou no clube de Lula, 
Sergio Cabral, Eduardo Cunha, 
Marconi Pirilo, tutto buona gente. 
Tem que haver um lugarzinho no 
clube para Aécio Neves. Por que a 
demora em prendê-lo?

>> Carnaval. O estranho 
documento da Semurb, propondo 
mudanças no carnaval de Ponta 
Negra, não foi obra apenas dos 
burocratas daquela secretaria. O 
lobby de empresários gananciosos 
teve apoio forte em outras áreas do 
poder municipal. Ainda bem que 
Álvaro Dias voltou a tempo.

>> Tecnologia. Um site e 
aplicativo criados em Natal, o 
OutGo, tem destaque nacional 
como uma das ferramentas mais 
práticas na venda de ingressos ou 
inscrições em eventos de todas as 
áreas. Segundo Breno Fontes, um 
dos fundadores, o negócio digital 
já movimentou R$ 26 milhões em 
vendas.

>> Impostos. O mais fiel e literal 
retrato da essência extorsiva e 
invasiva do Estado nos negócios 
da vida privada está nas taxas 
inventadas para o uso das energias 
do Sol ou dos ventos. Quem definiu 
que as duas fontes da natureza têm 
um ou mais donos que mereçam 
percentual de exploração?

Me despeço do mandato
e do gabinete, mas não da

política nem do Brasil. 

(Ana Amélia Lemos)

Quanto mais tentam
estilhaçar o Maduro, 

mais o PT UNE. 

(Ugo Vernomentti)

Tem alguma coisa oca
por trás do Jean Wyllys

e sua denúncia. 
(Caio Realengo)

PICARDIA NAS REDES

A ditadura sitiada
O momento presente na Venezue-

la parece título de livros do jornalista 
Elio Gaspari, o napolitano que herdou 
parte da biblioteca do general Ernesto 
Geisel. O regime bolivariano do dita-
dor Nicolás Maduro tem o aparente 
controle da situação, mas os militares 
que lhes dão suporte sabem que o fim 
está próximo.

Desfalcados de uma parte con-
siderável do regimento, os militares 
ainda ao lado do poder comunista 
percebem a complicação que é o gros-
so da nação seguindo a liderança do 
presidente interino Juan Guaidó, que 
já prometeu imunidade aos soldados 
e oficiais patriotas que optarem pelo 
apoio ao povo.

A maioria dos militares que se-
guem ordens do ditador é dividida hoje 
em dia entre as conexões com o tráfico 
de drogas e o monitoramento do setor 
da inteligência cubana. Mas todos sa-
bem que precisam tomar uma decisão 
urgente, talvez a mais importante das 
suas vidas, antes que o regime caia.

Terão que escolher entre abando-
nar um navio à deriva ou se afundar 
num apoio inglório à uma ditadura 
sitiada pela opinião pública local e ex-
terna. Enquanto a pressão internacio-
nal fecha o cerco em torno do fantoche 
de Hugo Chávez, o tempo corre numa 
última chance de escaparem ilesos no 
processo.

A Assembleia Nacional liderada 
por Guaidó já garantiu e ofereceu 
imunidade a todos os militares que 
desejarem ficar ao lado da maioria. A 
derrota anunciada de Maduro guarda 
uma esperança de futuro para ho-

mens que ainda podem garantir seus 
empregos e liberdade que possibilite 
ganhar algum dinheiro.

O militar americano e professor 
da US Army War College, Evan Ellis, 
disse ao Los Angeles Times que “Ma-
duro se encontra em uma situação 
muito difícil”. Disse também que a 
solidariedade russa e chinesa não 
garante a manutenção do governo, as 
duas potências só querem o reequilí-
brio econômico do país.

A resistência popular está toman-
do dimensões perigosas e cada vez 
chegando mais perto do centro do po-
der. Ellis diz que não há garantias de 
que Maduro saia disso ileso, falta-lhe 
cada vez mais estrutura, dinheiro e 
legitimidade, um tripé essencial para 
o atual governo encarar um confronto 
de teor radical.

A fala do ministro da Defesa, 
Vladimir Padrino, bradando “nada 
faremos fora da Constituição”, foi tão 
somente uma reação de retórica, um 
suspiro de voluntariedade para ven-
der a ideia de coesão no governo. Só 
que no centro do comando militar já é 
visível o desgaste do chavismo dividin-
do as patentes.

A parte que foi doutrinada ao 
tempo de Hugo Chávez e treinada 
com tática e logística cubanas já enve-
lheceu em sua prática de máfia. Não 
consegue liderar outra parte mais 
jovem que se ergueu na crise inde-
fensável e adotou postura patriótica e 
moralista. É nesse quadro conjuntural 
que o fim do regime entrou em conta-
gem regressiva. Depois de sitiada, a 
ditadura cairá de madura.
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...do portal UOL: “Brasil não 
aprendeu a lição: Promotor que 
atuou em Mariana lamenta 
tragédia em Brumadinho: ‘Não 
fizeram nenhuma lei para 
proteger o meio ambiente e as 
pessoas. A nossa classe política 
é a mais ignorante do mundo, 
não estão nem aí para isso’”;
 
...da coluna Ilustrada, na 
Folha: “Bolsonaristas talvez 
tenham eleito chefe da milícia, 
diz diretor José Padilha”;
 
...do jornalista Gustavo 
Zupak: “O baixo nível do 
despreparado presidente que 
foge de debates e entrevistas 
e seu filhinho é assustador. 
São pessoas ruins, nefastas. 
Que apoiam torturadores e 
agora comemoram o fato de 
um deputado ter que sair do 
país com medo de ameaças de 
morte. Podres”.

>> Gabinete sem portas
Quando voltar aos trabalhos na 
Assembleia Legislativa a partir 
de 1° de fevereiro, o deputado 
Kelps Lima terá um gabinete 
totalmente reformado. A novidade 
neste caso, tendo em vista que os 
parlamentares costumam fazer 
pequenas mudanças durante o 
recesso de janeiro, é que a obra 
deixará o local sem paredes e 
portas. “Quem chegar ao meu 
gabinete já vai me ver da porta”, 
disse ele à coluna. 
A intenção de Kelps é deixar 
o seu gabinete ainda mais 
acessível à população, sem 
barreiras ou dificuldades para 
que se chegue até ele.

>> Perdeu a chance
Falando no presidente do 
Solidariedade... 
Em entrevista concedida ao 
programa Gazeta Notícias, na 
TV Gazeta RN, na última sexta-
feira, Kelps Lima afirmou que 
a governadora Fátima Bezerra 
perdeu uma oportunidade 
de ouro ao não convocar 
extraordinariamente uma sessão 
na Assembleia Legislativa 
durante este recesso, para 
aprovar as medidas que achasse 
necessárias no sentido de se 
conter a crise fiscal no Estado.  
Isso porque, segundo analisa 
o deputado, a gestora petista 
contaria com a certeza de apoio 
de nove parlamentares que 
não foram reeleitos, o que não 
se pode afirmar a respeito dos 
substitutos desses deputados, a 
partir de 1° de fevereiro. 
 
>> Precatórios
A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte movimentou quase 
R$ 250 milhões na economia do 
Estado potiguar durante o ano 
de 2018. O valor é a soma de 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) e de precatórios pagos em 
processos dessa Seção Judiciária. 
No total, foram R$ 177,7 milhões 
em RPVs (caso de processos que 
tramitam no Juizado Especial 
Federal) e outros R$ 72,09 milhões 
em precatórios. 
No balanço do ano, 475 pessoas 
foram beneficiadas pelos 
precatórios e outras 36.398 pelas 
RPVs.

>> Cortando despesas
Na tentativa de mostrar serviço na 
luta contra a crise financeira vivida 
pelo Estado, a governadora Fátima 
Bezerra anunciou na ultima sexta-feira 
que disciplinou o uso da frota veicular 
do Governo do Estado, através do 
decreto nº 28.700, publicado na edição 
do mesmo dia, 25, do Diário Oficial 
do Estado (DOE). “A medida visa a 
otimização dos gastos públicos tendo 
em vista a situação de calamidade 
financeira decretada oficialmente 
no dia 2 de janeiro e foi gerada para  
aprimorar a gestão de combustível e o 
controle de abastecimento, resultando 
na redução de despesas”, informou o 
Governo.

>> Carnaval de Natal
Maior micareta da Zona Oeste de 
Natal, o “Nazaré Folia” se prepara 
para a 17ª edição com uma grande 
novidade para os foliões natalenses. 
Devido ao sucesso da festa, o evento 
será integrado à programação do 
Carnaval Multicultural de Natal 
2019, como polo carnavalesco da 
região Oeste, marcado para os dias 2, 
3 e 4 de março, no bairro de Nazaré. 
A solicitação foi realizada pelo 
prefeito de Natal Álvaro Dias, após 
reunião com o secretário municipal 
de Cultura, Dácio Galvão, que 
contou com apoio do vereador 
Aroldo Alves.

Instagram

Momento ‘o amor 
está no ar’ entre 
a vereadora Carla 
Dickson e o esposo e 
deputado estadual 
Albert Dickson, 
durante entrega do 
Prêmio 2018 Elas por 
Elas, organizado por 
Kalina Veloso

Deputado federal Benes Leocádio participando de audiência com o 
ministro Chefe da Casa Civil do novo governo, Ônix Lorenzoni, ao lado 
do presidente da Confederação Nacional dos Municípios Glademir 

Daniela Freire

Instagram

>> Entre amigos
O advogado Daniel Rivas, especialista em Direito Tributário, 
será o convidado da segunda edição do projeto “Entre amigos, o 
Direito Penal”, desenvolvido pelo escritório Fabrízio Feliciano 
Advogados, que tem por finalidade proporcionar a discussão de 
temas afetos a esta área do direito de maneira descontraída e 
informal.  
O tema desta edição será “A possibilidade de rediscussão de 
aspectos tributários no processo penal”.  
O evento acontecerá dia 31 de janeiro, às 18h30, no auditório do 
Tyrol Business Center.  
As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas através 
do WhattsAp (84) 9 9419-4175.

Erich Dias, Roberto Peres, Luís Dias, Ednaldo 
Soares, Néio Archanjo e Clênio Paiva, organizadores 
do grupo da obra de condomínio do Solar Sinatra, 
em jantar no Agaricus

Desfile Dior Verão 2019,
em Paris

DivulgaçãoCedida
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Chris Brown entrou com proces-
so contra a mulher que o acusou de 
estupro semana passada em Paris, o 
que levou à prisão do rapper, segun-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Aprenda a controlar sua impulsividade, que 
estará a mil, e não se irrite por qualquer 
bobagem. Marte aponta tensão emocional. 
Na união, seu amor vai lhe dar conselhos.

Os astros apontam um dia com muitas 
emoções em família, inclusive com resgate 
de acontecimentos passados. Chance de se 
aproximar de colega no trabalho. 

No serviço, terá motivação e renderá mais do 
que o esperado. Vênus poderá amenizar conflitos 
com harmonia e tranquilidade. Nos momentos de 
intimidade, evite cobranças e cenas de ciúme.

Tudo indica que seu dinheiro irá render bastante. 
Tenha cautela com climas competitivos. Há risco 
de falar mais do que deve e magoar as pessoas. 
A dois, muito carinho e gentileza.

Graças a Vênus e Júpiter, terá facilidade para 
convencer as pessoas no seu trabalho. Chance 
de fazer mudanças positivas nas suas ideias. Seu 
namoro estará em ótima fase: curta bastante!

Você pode cair nas graças do chefe ou receber 
proposta de novo emprego. Bom momento para 
renovar sua fé. Melhor controlar seus gastos com 
mais disciplina. A dois, vai imperar a afinidade.

A rotina profissional vai correr tranquilamente. 
Você terá jogo de cintura, mesmo que não consiga 
atingir metas pessoais. Aprenda a negociar mais 
com seu par para ambos se sentirem satisfeitos.

Talvez tenha uma boa ideia para trabalhar mais 
e melhor. Controle seu impulso de pressionar 
decisões em família para não azedar o clima. 
Aproveite para falar de futuro com quem ama.

É possível que precise engolir o orgulho se 
quiser se dar bem na carreira. Sua saúde 
merece atenção. O clima estará perfeito para as 
conquistas, e um namoro não está descartado.

Vai sentir segurança no seu emprego e é grande 
a chance de se dar bem em treinamentos e 
conversas sobre sua profissão. A dois, respeite o 
espaço do seu par e exija o mesmo.

Evite assinar qualquer tipo de acordo: melhor 
agir com calma. Entre amigos, o indicado é 
não se intrometer nos problemas dos outros. 
Com o par, o astral será de paixão total.

 Promessa de sucesso em mudança ou 
viagem. Estudos devem fluir bem, assim como 
questão judicial. Nas relações de amizade, 
será melhor ter cautela. 

Gabriel não confirma a padre Ramiro as revelações de Eurico. Júnior desiste de se aliar a Laura. Gabriel 
conta aos guardiães o castigo aplicado a Eurico, e repreende Feliciano por ter falado com Valentina. Eurico 
confidencia a Valentina que sabe como destruir Gabriel. Laura decide deixar Serro Azul. 

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)

Piedade se encanta com Henrique, mas Eugênio não revela a origem do menino. Danilo se esforça para 
convencer Hildegard de que esqueceu Julia e que deseja voltar a Paris. Daniel se prepara para ir ao Brasil. 
Eugênio conta a Albertina que Henrique é seu filho biológico. Ana pede perdão a Margot. 

ESPELHO DA VIDA

A emissora não divulgou o resumo do último capítulo.
O TEMPO NÃO PARA

Chris Brown vai abrir 
processo por calúnia

APÓS PRISÃO

Na semana passada, ele 
foi detido acusado de ter 
estuprado uma mulher

do o site da revista The Hollywood 
Reporter. A defesa do cantor, que já 
foi liberado, afirma que a denúncia 
da mulher foi “caluniosa”.

A jovem de 24 anos que acusou 
Brown de estupro, identificada ape-
nas como Karima, afirmou ao tab-
loide francês Closer em 22 de janei-
ro que o cantor, seu segurança e um 
outro homem a estupraram em um 
quarto de hotel alguns dias antes. 
Ela disse ter ficado traumatizada e, 
por isso, só ter procurado a polícia 
dois dias depois do ocorrido. l

PASSATEMPO

Earl Gibson

Cantor prometeu ajudar Justiça 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO LO

M A C Rosado, CNPJ:20.243.202/0001-71, Torna Público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licen-
ça de Operação, para transportes de Resíduos Perigosos Oriundos de Perfuração de 
Poços de Petróleo, localizado na Av: Wilson rosado S/N, Km 46, sala 01, Bairro, Alto do 
Sumaré,CEP:59.600-000, Mossoró –RN.

Lusinácia Pinheiro de Figueiredo Macedo
Gestora Ambiental

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

S & A AUTO POSTO LTDA  inscrito sobre CNPJ: 10.641.461/0002-88 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação de nº 2013-067850/TEC/LO-0577  para 
um para um comércio varejista de combustíveis líquidos com capacidade de 30.000L, locali-
zado no SITIO DE DENTRO SN, ZONA RURAL – LAGOA NOVA - RN

VALDENOR OTÁCILIO DA SILVA ARAÚJO
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO
.

ADRIANO ROBERTO RODRIGUES, CNPJ: 21.861.758/0001-94, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a  Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas – Combusti-
vel Líquido, Localizado Rua Maria das Dorers, 465, Centro, Pratapolis/MG.

ADRIANO ROBERTO RODRIGUES
PROPRIETARIO

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- RLS

Francivani Batista Da Silva Me CNPJ: 08.334.091/0001-03, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação de Licença Simplificada - RLS, para Industria de produtos cerâmicos para 
uso na construção civil. No sitio Lagoa Nova, s/n, zona rural no Município de Pendencias/RN. 

Francivani batista Da Silva Me
Requerente/Proprietária

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Trans-
porte – SENAT, Unidade Operacional Natal/RN, torna público o cancelamento do processo 
seletivo para preenchimento da vaga de Técnico em Compras, conforme anúncio veicula-
do no Jornal Agora, em 18/10/2018, código TEC.COMPRAS/2018.
Para informações a respeito das novas vagas disponíveis, acessar o endereço eletrônico: 
https://app3.sestsenat.org.br/portaldocliente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEL BOA VISTA LTDA, 04.077.134/0001-61, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação, para transporte de carga perigosa, 
localizado na Rua Rui Mariz, 1259, Bairro Boa Passagem, Caicó/RN, CEP: 59.300-000.

GEOVÂNIA DUTRA DE ARAÚJO
Sócia-Administradora

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIAZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

A empresa AGRO INDUSTRIA VALE VERDE LTDA, cnpj 15.722.047/0001-36, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Regularização de Operação – LRO – para a produção de Aguardente 
de Cana de Açúcar – Cachaça de Alambique – localizada no Povoado Rio dos Indios – Zona 
Rural – Municipio de Ceará Mirim – RN – 59570-000.

Edmilson Farias Monteiro
  Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LIÇENÇA  SIMPLIFICADA

Starlux Ind. e Com. de Material de Limpeza, Higiene e Conservação ltda,  CNPJ: 
02.366.120/0001-32, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença  Simplifi-
cada para a fabricação de produtos de limpeza/saponáceos, localizada a rua José Ferreira de 
Lima,11 lote 633 quadra 44 – Emaús – Pq industrial 1 – Parnamirim/RN – CEP: 59.149-193.

Adonai Nagib de Carvalho França 
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇAO MUDANÇA DE TITULARIDADE

FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA ME inscrito sobre CNPJ: 27.647.367/0001-58   
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da  Licença de Operação   de nº 2016-096294/
TEC/LO-0030 com validade até 29/08/2020 para um Posto de revenda de combustíveis líqui-
dos com capacidade total de armazenamento de 60.000 litros, localizado na AVENIDA ABEL 
CABRAL, 418 – NOVA PARNAMIRIM – PARNAMIRM - RN

FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA
Sócio-Proprietário.

Atleta potiguar é 
convocada para 
Seleção Brasileira

FUTEBOL FEMININO

Antônia Costa, de 24 anos, é natural de Pau dos 
Ferros e atua pelo Iranduba, do Amazonas

A jogadora potiguar Antônia 
Ronnycleide da Costa Silva, defen-
sora do Iranduba-AM, foi convocada 
pelo técnico da Seleção Feminina, 
Vadão, para treinamentos na Gran-
ja Comary, em Teresópolis (RJ), pa-
ra a primeira fase de preparação à 
Copa do Mundo da França 2019, que 
será realizada em junho deste ano.

Integrante do grupo C, o Brasil 
estreia no Mundial Feminino no dia 
9 de junho, contra a Jamaica, no 
estádio de Grenoble. Em busca do tí-
tulo inédito da competição, a Seleção 
ainda enfrenta Austrália, no dia 13, 
em Montpellier, e Itália, no dia 16, 
em Valenciennes.

Antes, o primeiro jogo oficial das 
“Canarinhas” neste ano será no Tor-
neio She Believes, em fevereiro, nos 
Estados Unidos, onde o Brasil en-
frentará os EUA, Inglaterra e Japão.

Natural da cidade Pau dos Fer-
ros, na região Oeste do Rio Grande 
do Norte, Antônia iniciou a carreira 

jogando futsal e agora se destaca nos 
campos de futebol. Aos 15 anos, a 
defensora foi para São Paulo. Seguiu 
atuando nas quadras, mas logo mi-
grou para os gramados.

Antônia já foi convocada em ou-
tras oportunidades para a Seleção, 
no período sob o comando da técnica 
Emily Lima. No currículo, Antônia 
acumula passagens por clubes pau-
listas como Ponte Preta, Osasco Au-
dax, Corinthians.  l

Antônia é zagueira e joga fora do RN

Kin Saito / CBF

Serviço Social do Transporte

Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte 
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Rossi diz que vontade prevaleceu 
em negociação com o Vasco

REFORÇO

Carlos Gregório Jr. / Vasco da Gama

Jogador garantiu estar em boas condições físicas, mas disse que ainda 
demorará para alcançar o nível dos novos companheiros de clube

Apresentado na última sexta 
como reforço do Vasco para o ano de 
2019, o atacante Rossi elogiou a di-
retoria do clube por se empenhar em 
conseguir fechar o empréstimo junto 
ao Shenzhen FC, da China, que de-
tém os seus direitos econômicos. O 
jogador disse que também fez a par-
te dele para o negócio ser fechado.

“Estou muito feliz por estar ves-
tindo a camisa do Vasco. Foi real-
mente uma negociação muito difícil, 
e gostaria de ressaltar o empenho do 
presidente, Alexandre Campello. Foi 
uma pessoa que insistiu bastante e 
conduziu tudo da melhor forma pos-
sível. A minha vontade foi essencial, 
porque não é fácil lidar com os chine-
ses. Agora estou aqui, ansioso e mo-
tivado. Vou dar o meu melhor para 
ajudar o Vasco”, disse Rossi, durante 
a sua apresentação oficial.

O atacante garante que está em 
boas condições físicas, mas admitiu 
que vai levar tempo para conseguir 
alcançar o nível dos companheiros. 

“Eu fiquei fazendo um trabalho es-
pecial com um personal trainer, mas 
é claro que não é a mesma coisa. 
Ainda precisarei de uma semana.” l

Rossi, novo atacante do Vasco, durante apresentação em São Januário

ALÍVIO

Scarpa comemora 
ano sem problemas 
jurídicos no Palmeiras

O final de problemas jurídicos 
e a distância das lesões deixam o 
meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, 
mais tranquilo para a temporada. 
Em entrevista coletiva na última 
sexta-feira, na Academia de Futebol, 
em São Paulo, o jogador se disse 
mais confiante e alegre para 
começar o ano, depois de em 2018 
ter enfrentado meses de batalha 
nos bastidores com o Fluminense 
para conseguir a rescisão contratual, 
pendência que o afastou do futebol 
por três meses. Contratado em 
janeiro de 2018, ele enfrentou 
problemas quando o Flu acionou a 
Justiça para dificultar a sua saída. l

Cesar Greco / Ag. Palmeiras

Gustavo Scarpa, meia do Verdão


