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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Projeto enviado pelo Governo do RN prevê que verba será 
usada para pagar atrasados de aposentados e pensionistas.

FINANÇAS 04

FILIADO A 

Após temporais nos últimos dias, Prefeitura do Natal iniciou 
ações para garantir abrigo para 20 famílias da Comunidade 
do Jacó, que se recusam a sair de suas casas.

ZONA LESTE 10

Chuva eleva 
preocupação
com risco de 
desabamento

Antecipação 
de royalties é 
liberada pela 
Assembleia

ÁGUAS 11 DÍVIDA ATIVA 04

Ministro confirma 
que RN não receberá 
transposição do São 
Francisco na 1ª fase

Governo Fátima 
pede que TJ acelere 
processos contra 
empresas devedoras

Em Natal, Gustavo Canuto, ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
recebeu projeto que poderá incluir 
estado potiguar em próxima fase.

Administração estadual entregou 
ao desembargador João Rebouças 
lista com 123 empresas que devem, 
juntas, cerca de R$ 4 bilhões ao RN.

Bolsonaro decide sobre 
idade mínima da reforma
De acordo com secretário geral da Previdência, 
Rogério Marinho, presidente da República (foto) 
definiu 65 anos para homens e 62 para mulheres.

PREVIDÊNCIA 02
José Aldenir / Agora RN

PREVISÃO 10 DECISÃO 16

Tempo instável: Fim 
de semana deve ser 
de chuva no Estado

ABC e América, na 
Arena, terá ingressos 
a partir de R$ 10

Em Natal, haverá períodos de nublados 
e de sol entre nuvens, com chuvas 
acontecendo a qualquer hora.

Partida, que vai definir campeão do 1° 
turno do Estadual, acontece na próxima 
quarta-feira, às 20h30, em Natal.

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN
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Paridade mantida

O Colégio de Procuradores do Ministério Público Estadual 
rejeitou ontem, por 10 votos a 6, a proposta do procurador-
geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, que acabava com 

a paridade entre a instituição e o Poder Judiciário. Se a medida 
tivesse sido aprovada, ela impediria os membros do MPRN de terem 
perdas salariais. Eudo Rodrigues Leite defendia a revogação dos 
artigos 47 e 133 da Lei Orgânica do Ministério Público, alterando 
a paridade entre a organização do Poder Judiciário e a instituição 
e, por consequência, o status até então vigente entre promotores e 
juízes nas comarcas. O documento apresentado pelo procurador-
geral de Justiça é uma reação a uma lei proposta pelo Tribunal de 
Justiça que prevê economia de recursos no Judiciário a partir do 
rebaixamento de entrâncias distribuídas pelas comarcas do Estado. 
Com essa medida do TJ, os vencimentos mensais dos titulares 
futuros das comarcas, tanto juízes como promotores, perderiam 
5% em valor, produzindo economia de cerca de R$ 720 mil/ano em 
tempos de crise.

>> Voltou atrás. A gestão de 
Fátima Bezerra deu o segundo 
grande recuo desde que assumiu, 
há um mês e meio. Desta vez, 
cedendo à pressão de advogados, 
a governadora retirou da 
Assembleia Legislativa projeto que 
diminuía o limite para expedição 
de Requisições de Pequeno 
Valor, o que deve aumentar 
consideravelmente a fila dos 
precatórios. No mês passado, o 
recuo foi em relação às licenças-
prêmio, que a governadora havia 
cortado por decreto, mas depois 
revogou por pressão dos sindicatos.

>> Sem diálogo. O surgimento 
repentino das duas medidas, tanto 
a das RPVs quanto a das licenças-
prêmio, causou estranheza nos dois 
segmentos envolvidos – advogados 
e funcionalismo público estadual. 
Isso porque, apesar de o governo 
Fátima se dizer o “governo do 
diálogo”, as duas propostas foram 
colocadas sem que houvesse 
comunicação prévia ou qualquer 
tipo de negociação.

>> Ingovernável. O deputado 
estadual Gustavo Carvalho 
(PSDB), recém-empossado para o 4° 
mandato na Assembleia, acredita 
que o Rio Grande do Norte está 
“ingovernável” e que, para melhorar 
a situação, o novo governo estadual 

deveria adotar, rapidamente, 
medidas duras. Em entrevista 
à Agora FM nesta quinta-feira, 
14, o parlamentar defendeu 
privatizações, aumento da alíquota 
previdenciária e enxugamento 
por meio do corte de cargos e, se 
possível, até de secretarias.

>> Emenda. O deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade) 
conseguiu encartar uma emenda 
no projeto dos royalties aprovado 
ontem pela Assembleia. Pela 
emenda, no mês em que o Governo 
receber o dinheiro dos royalties 
(espera-se R$ 400 milhões), o 
Estado fica impedido de repassar 
ao fundo previdenciário os R$ 130 
milhões (aproximados) que são 
transferidos todo mês para cobrir 
o déficit da Previdência, ficando 
este dinheiro do Tesouro reservado 
para pagar uma parte dos salários 
atrasados de quem está na ativa. 

>> Truque. Kelps decidiu propor 
a emenda porque a ideia da gestão 
de Fátima Bezerra era, no mesmo 
mês em que os royalties entrassem, 
depositar no fundo previdenciário 
o dinheiro que todo mês é colocado. 
Isso aumentaria o lastro dos 
inativos que teriam pagos seus 
benefícios que estão atrasados, mas 
nenhum ativo seria beneficiado com 
a medida.

Vendo o PSOL falar, os 
meus filmes parecem 

sessão da tarde”
Deputado federal Alexandre Frota

(PSL-SP), ex-ator de filmes pornográficos

 >> Joia brasileira. O 
presidente da Vale, Fábio 
Schvartsman (foto), disse 
nesta quinta-feira, 14, que a 
companhia de mineração é 
uma “joia brasileira” que não 
pode ser condenada pelo que 
aconteceu em Brumadinho 
(MG) – o rompimento da 
barragem do Córrego do 
Feijão deixou 166 mortos 
e 155 desaparecidos. O 
executivo reconheceu que o 
sistema de monitoramento 
de barragens da companhia 
tem falhas e disse que todo 
o processo será revisado com 
base nas melhores normas 
internacionais.

Instagram
 / Reprodução

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | REDAÇÃO: (84) 3027-1690 | PUBLICAÇÕES: publica@agorarn.com.br

Alex Viana
Diretor Editor

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana
Diretora Financeira

Marcelo Hollanda 
Jalmir Oliveira 

Elias LuzTiago Rebolo
Editor Geral

FILIADO A 
Diagramação e Design

Raniere Pinheiro 

Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire

Reportagem
Boni Neto 

Rodrigo Ferreira 
Gabriela Fernandes

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

“

Marcelo Camargo / Agência Brasil

PREVIDÊNCIA

Bolsonaro aprova
65 anos para homens
e 62 para mulheres

Depois de reunião com o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para fechar os detalhes 
da proposta de reforma da 
Previdência que será enviada ao 
Congresso Nacional, o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, disse nesta 
quinta-feira, 14, que Bolsonaro 
defende idade mínima de 65 para 
homens e 62 para mulheres no 
final do período de transição, que 
duraria 12 anos.

O encontro ocorreu no Palácio 
da Alvorada e contou ainda com a 
participação dos ministros-chefes 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e 
da Secretaria de Governo, Carlos 
Alberto dos Santos Cruz.

Bolsonaro disse em entrevista 
à TV Record na quarta-feira, 
13, que bateria o martelo sobre 
a proposta nesta quinta. Um 
dos impasses era em relação à 
idade mínima de aposentadoria. 
A minuta trazia uma proposta de 
idade mínima igual de 65 anos 
para homens e mulheres, mas o 
presidente tinha resistências. A 
equipe econômica, porém, vinha 
tentando fazer o convencimento 
com dados mostrando que a 
diferença salarial entre os mais 
jovens (que serão atingidos por 
essa idade mínima) é menor do 
que em outras faixas etárias.l

José Aldenir / Agora RN

Presidente finaliza ideia de reforma
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Assembleia aprova antecipação de 
royalties para Estado pagar salários

RECUPERAÇÃO FISCAL

Eduardo Maia / ALRN

Deputados também aprovaram o projeto que amplia a autorização concedida ao Executivo para 
realizar, em 2019, operações de antecipação de receita orçamentária, para até 6% sobre a receita

O plenário da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou nesta quinta-feira, 14, por 
unanimidade, dois dos projetos de 
lei enviados pelo Governo do Esta-
do que compõem o chamado Plano 
de Recuperação Fiscal. Uma vez 
sancionadas, as medidas vão asse-
gurar, segundo a gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra, recursos 
para pagar benefícios de servidores 
aposentados e pensionistas que es-
tão atrasados.

A primeira medida aprovada 
pela Assembleia amplia a autoriza-
ção concedida ao Poder Executivo 
para realizar, durante o exercício 
financeiro de 2019, operações de an-
tecipação de receita orçamentária, 
de 2% para até o limite de 6% sobre 
a receita corrente líquida (aproxi-
madamente R$ 720 milhões). Esta 
medida precisava ser aprovada para 
lastrear a antecipação dos royalties, 
escopo da segunda proposta encami-
nhada pelo Executivo.

Também aprovado à unanimi-

dade dos deputados presentes, o 
projeto que trata da antecipação de 
receitas dos royalties da exploração 
de petróleo e gás natural autoriza o 
Executivo a antecipar, via emprésti-
mo bancário, os royalties que só de-
veriam ser creditados, mês a mês, de 
janeiro de 2020 a dezembro de 2022. 
O Governo já tinha autorização da 

Assembleia, desde o ano passado, 
para negociar os royalties de 2019.

De acordo com o secretário esta-
dual de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, a atual dívida do 
Governo do Estado com os servido-
res gira na casa de R$ 1 bilhão. “Não 
é possível pagar com os recursos cor-
rentes de 2019”, disse, em reunião 

com os deputados no dia que ante-
cedeu a votação. A expectativa da 
receita estimada a ser antecipada é 
de R$ 480 milhões a R$ 530 milhões.

Segundo o projeto aprovado 
pela Assembleia, toda a verba será 
direcionada para compor o fundo 
previdenciário, de onde saem os 
recursos para pagar aposentados 
e pensionistas. A gestão de Fátima 
Bezerra busca recursos de outra 
fonte para quitar o passivo junto 
aos servidores da ativa.

Durante a discussão com Alde-
mir Freire, os deputados estaduais 
destacaram os riscos pertinentes à 
operação. A situação fiscal do Esta-
do e a necessidade de ajuda federal 
para resolver a questão foram os 
pontos mais frisados pelos parla-
mentares. “Essas medidas propos-
tas não atacam o problema fiscal”, 
destacou José Dias (PSDB).

Há quatro folhas abertas parcial 
ou totalmente: novembro e dezem-
bro de 2018 e os benefícios de 13° 
salário de 2017 e 2018. l

Segundo projeto aprovado na Assembleia, verba irá para o fundo previdenciário

TRIBUTAÇÃO

Governo pede que Justiça acelere 
processos contra 123 devedores

Governo do RN / Divulgação

A Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE) e a Secretaria Estadual 
de Tributação (SET) entregaram 
ao Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) uma 
relação com as 123 empresas que 
mais devem impostos ao Estado 
e que já estão inscritas em dívida 
ativa. Juntos, os processos somam 
cerca de R$ 4 bilhões.

A lista dos processos judiciais 
foi entregue pelo secretário de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, 
e pelo procurador-geral do Estado 
adjunto, José Duarte Santana, ao 
presidente do TJRN, desembar-
gador João Rebouças. Os repre-
sentantes do Governo do Estado 
solicitaram prioridade para essas 
ações de execução.

A proposta é que a Justiça 
acelere os processos contra as em-

presas e determine a execução das 
sentenças para pagamento dos 
tributos, seja em dinheiro ou bens. 
“Sem dúvida, esse é um crédito 
importante nesse momento de fra-
gilidade fiscal e que o Estado não 

pode abrir mão. Estamos concen-
trando esforços para recuperá-lo e, 
nesse sentido, estamos fazendo as 
parcerias que forem necessárias 
para reavê-lo”, enfatiza Carlos 
Eduardo Xavier.l

Lista de processos foi entregue ao desembargador João Rebouças, presidente do TJ

SEGURANÇA

Projeto “anticrime” 
deve ir ao Congresso
na próxima semana

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, 
afirmou nesta quinta-feira, 14, que 
o governo deverá encaminhar ao 
Congresso Nacional na próxima 
semana o projeto de lei “anticrime”.

“Esperamos a volta do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Antecipamos a publicidade e 
isso foi salutar. Permitiu que 
aprimorássemos o projeto”, disse 
Moro em entrevista ontem.l

Valter Campanato / Agência Brasil

Ministro Sérgio Moro
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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 15/02 ate 18/02/2019 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 8h às 19h

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

ofertas 
imperdíveis
15/02 a 18/02

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

Ganhe 5% de desconto* na apresentação deste impresso (exceto produtos em ofertas*)
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R$ 19,50 
 cada  

CIMENTO 50KG
CPII E-32 RS. Apodi.
CÓDIGO: 89197584

R$ 49,90 
 cada  

PLAFON 
Mod. Colmeia, 30cm, para 
2 lâmpadas. Bronzearte.
CÓDIGO: 89375153

R$ 74,90 
 cada  

ESTANTE MULTIUSO
Com 4 prateleiras, em plástico,  
137,3cmx37,9cmx70,8cm,  
na cor preta. São Bernardo.
Capacidade máxima por prateleira: 10Kg.
CÓDIGO: 87532333

R$ 24,90 
 kit  

JOGO DE CABIDE  
Com 20 unidades, em plástico,  
na cor preta. São Bernardo.
CÓDIGO: 89712770

com 20 
unidades

R$ 49,00 
 cada

ASSENTO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL
Em polietileno, fechamento 
comum, almofadado,  
na cor branca. Mebuki.
CÓDIGO: 89583004

R$ 148,90 
 cada  

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
Mod. Porto, 6 litros, na cor branca. Luzarte.
Assento e demais acessórios não inclusos. 
CÓDIGO: 89459804-89459790

R$ 259,90 
 cada  

LUSTRE CANDELABRO  
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas,  
bivolt. Bronzearte.

Utilize lâmpadas vela. 
Lâmpada não inclusa.
CÓDIGO: 89295556

R$ 149,90 
 cada  

GAZEBO RÁFIA 
2,5mx3mx3m, na cor branca.
CÓDIGO: 89599895

R$ 99,90 
 cada  

TINTA ACRÍLICA CORALAR
18 litros, acabamento fosco, indicada 
para interiores, na cor branca. Coral.
CÓDIGO: 89218780

R$ 49,90 
 cada  

PORTA SANFONADA
210cmx60cm, em PVC, 
na cor branca. Araforros.
CÓDIGOS: 89348161
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Luxo - I. O jornalista 
Jânio Vidal, um bom 
leitor, é um dos subscrito-
res dos 63 exemplares da 
edição de luxo de Grande 
Sertão: Veredas, para 
colecionadores, e que deve 
chegar às livrarias até 
março.

>> Requinte - II. São 
exemplares com capas fei-
tas por bordadeiras de S. 
Paulo e de Minas, costura-
das uma a uma, baseadas 
no manto criado por Artur 
Bispo do Rosário, projeto 
gráfico da Companhia das 
Letras. 

>> Valor - III. O volume 
deverá ser a mais impor-
tante e rara das edições 
de arte do clássico de 
Guimarães Rosa, em duas 
versões, com textos iguais: 
a brochura custa R$ 89,90 
e a de colecionador R$ 
1.190,00. 

>> Banana. A matéria de 
capa do Le Monde Diplo-
matique, edição de feve-
reiro, ilustrada por uma 
banana, é um ensaio sobre 
o uso de Pátria e de Deus 
que formam o slogan do 
presidente Jair Bolsonaro.

>> Símbolos. Na opi-
nião do autor, Gilberto 
Maringoni, professor de 
Relações Internacionais, o 
slogan esconde um sentido 
maroto e totalizante: ser 
contra Jair Bolsonaro é 
ser contra Deus e contra a 
Pátria.

>> Letras. O escritor 
Ivan Maciel de Andrade 
vai reunir em livro, este 
ano, uma seleção dos seus 
e artigos semanais na 
Tribuna do Norte. No 
anterior, a seleção foi a do 
grande leitor de Machado 
de Assis. 

>> Cena. A Prefeitura é quem detém o órgão responsável pelo trânsito 
na área urbana de Natal, mas parece que não é esta a preocupação da 
STTU. Se fosse - e como promover um bom fluxo é evitar obstáculos - já 
teria evitado aqueles caminhões que fazem a poda das árvores no can-
teiro central da Av. Hemes da Fonseca. Há dias com três caminhões no 
horário de pico, atravancando a avenida, já que uma delas é exclusiva 
para ônibus. E sem nenhum guarda para testemunhar. 

>> Campo - I. Conve-
nhamos: não há o que 
reclamar da governadora 
Fátima Bezerra. Lutou 
na Justiça, o fórum da 
sociedade democrática, 
pela garantia legal de só 
pagar o atrasado quando 
tiver orçamento.

>> Mas... - II. Ainda as-
sim, ao buscar na Justiça 
o respaldo para manter a 
sua decisão de pé, levou 
a força da política a ser 
sobreposta pela lei. O 
que é legal nem sempre é 
o jeito melhor de vencer 
uma luta.

Ora... -III. Com a tradi-
ção sindicalista, ela sabe 
que nem sempre a greve 
é considerada legal e 
nem por isso deixa de ser 
instrumento de luta. A 
sociedade cresce defen-
dendo leis, mas também 
derrubando.

>> Gestos. Bonitos os 
gestos: da família de Mi-
guel Josino ao doar seus 
livros à Escola Judicial 
Alvamar Furtado; e do 
TRT, pondo seu nome na 
biblioteca da escola. Ain-
da há quem tenha gestos 
assim.

>> Bilhete. Para Gustavo 
Carvalho, não o deputado, 
mas o amigo: gratíssimo 
pela força. Você fica de-
vendo uma conversa sem 
pressa, naquele beiço do 
rio, numa tarde de muito 
pouco siso e muito riso. 

>> Desejo. Do Indormi-
do, olhar jogado do outro 
lado da janela, entre 
flores e espinhos do dito 
e do não dito: ‘A cama 
tem suas curvas como 
uma pista de fórmula 
um, mas há sempre uma 
parada no box’.

Gosto do domingo, Senhor 
Redator. Por nada e em nada é di-
ferente dos outros dias, a não ser 
a mansidão que se derrama sobre 
o mundo. Gosto de sair, de andar 
por ai, o carro deslizando nas ruas 
adormecidas. Devo ser o último dos 
líricos, do lirismo imprestável que 
leva os fortes a não acreditarem na 
beleza das coisas sem importância 
jogadas no abandono. Como se 
postas na moldura dos desejos sem 
futuro, para usar a frase tão amola-
da na boca dos vitoriosos na vida.

Um tempo trabalhei aos domin-
gos. Era duro. Quando o Diário de 
Natal, durante alguns meses, circu-
lava na segunda-feira. Sei como su-
as horas doíam na ponta dos dedos 
regendo a triste canção que saía do 
teclado daquelas velhas máquinas 
de escrever. O mundo inteiro estava 
acordado. O telex cuspia notícias 
sem parar enquanto aqui a cidade, 
feito um bicho de estimação, se 
espreguiçava nos braços lânguidos 
dos seus morros, do seu rio manso 
e do seu mar antigo. 

Hoje, quando é dia de domin-
go, gosto de visitar as ruas por 
onde vivi. Talvez procure o tempo 
feliz, se é que existiu. Meu pai ou-
vindo Luiz Gonzaga na vitrola ou, 
em algumas manhãs mais heroicas, 
os dramas de amor e ciúme na voz 
de Nelson Gonçalves. Não estranhe 
que a felicidade fosse tão humilde, 
Senhor Redator. Só depois descobri 
que só se é feliz da felicidade pos-
sível, quando não vem dos desejos 
fracassados, do ressentimento que 
mata a alegria de viver. 

Na minha viagem lírica, começo 
pela Dois de Novembro para ouvir 
os sinos da igrejinha do Alto do 
Juruá. Desço uma daquelas ladeiras, 
vou até o mar, e subo pela Pinto 
Martins. Ali, quase vis-à-vis com o 
velho Edifício Areia Preta, vivi anos 
com meu pai, minha mãe e meus 
irmãos num casarão alpendrado em 
telhas vãs. Tinha Zizinho, um craque 
chamado assim porque fazia gols 
impossíveis, de quem não digo o 
nome para deixá-lo envolvido na 
bruma da infância.      

Dali, basta correr a Potengi, al-
cançar a Deodoro, olhar a casa ao 
lado da Palhoça com seu terraço 
aberto para a rua. Depois, alguns 
poucos quarteirões, a Rio Branco. A 
casa conjugada, no alto da ladeira. 
Onde anda o cantor que nas tardes 
de sábado repetia o verso de Berilo 
Wanderley e com a sua voz abria 
na rua verdadeiros corredores de 
ternura, vencendo o roco maquinal 
dos motores dos ônibus que des-
ciam em busca da Ribeira, depois 
Rocas, Areal, um nunca acabar? 

Ali, bem ali, ao lado da pensão, 
ficava uma casinha de varanda mui-
to pequena e janelão sem vaidade 
que tinha na parede da frente uma 
placa de bronze escrita assim, entre 
datas antigas, guardando o azinha-
vre do tempo: “Nesta casa morreu 
Auta de Souza”. É quando ouço, 
como se flutuasse suavemente no 
mar da memória afetiva, a saudade 
ainda morna do meu pai na voz de 
Francisco Alves cantando Maria Laô. 
Como nos versos tristes da canção, 
tudo se acabou...

Sempre aos domingos...

PALCO CAMARIM

“ “Onde estais vós,
domingos de outros anos...” 

Antônio Feijó, 
sacerdote e político (1862-1917).
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Membros do MPF no RN entregam 
cargos em protesto contra Dodge

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL

José Aldenir / Agora RN

Apresentado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, projeto de resolução criticado pela 
Associação de Procuradores cria no MPF “ofícios especializados de atuação concentrada em polos”

Procuradores da República que 
atuam no Rio Grande do Norte ade-
riram ao movimento nacional de 
procuradores que resultou na entre-
ga, no início desta semana, de cargos 
em grupos de trabalho, forças-tare-
fas e demais funções extras pelas 
quais eles não são remunerados no 
Ministério Público Federal (MPF).

O protesto é liderado pela Asso-
ciação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR). A entidade rei-
vindica o pagamento pelas funções 
que hoje são exercidas voluntaria-
mente, garantia da equiparação com 
o Poder Judiciário e também mudan-
ças em um projeto de resolução que 
ataca, segundo eles, a “independên-
cia funcional” dos membros do MPF.

Apresentado pela procuradora-
-geral da República, Raquel Dodge, 
o projeto de resolução criticado pela 
ANPR cria no MPF “ofícios especia-
lizados de atuação concentrada em 
polos”. A proposta muda a forma 
como são definidos os procuradores 
responsáveis por cada investigação.

Atualmente, a escolha dos procu-
radores para determinadas funções 
dentro do MPF acontece conforme 
critérios objetivos como antiguidade 
na instituição. Pelo projeto de Dod-
ge, contudo, os titulares de investi-

gações seriam definidos pela cúpula 
da Procuradoria-Geral da República 
e teriam de ficar no ofício em um 
mandato de até dois anos de dura-
ção. Além disso, eles só poderiam se 
manter no cargo mediante o crivo e 
análise de instituições superiores.

De acordo com o procurador Fer-
nando Rocha, a criação dos “ofícios 
em polos” poderia representar uma 
espécie de intervenção no trabalho 
dos membros do Ministério Público. 
“Sem independência funcional, não 
temos o MPF. Não queremos que 
o Ministério Público se torne um 
Ministério Público de faz-de-conta, 

uma instituição cujos integrantes 
são manobrados pelo governo que 
esteja no poder no momento”, critica.

O membro do MPF potiguar 
ressaltou que a mobilização dos 
procuradores encontra amparo na 
Constituição Federal. “Esse proje-
to é uma tentativa de chicotear e 
desestimular os procuradores do 
País. O projeto cria ofícios regionais, 
definidos pelo procurador-geral. Isso 
não existe. Ao assumirmos a função, 
temos que ter independência e ne-
nhum tipo de intervenção externa”, 
emenda.

Em nota, a ANPR diz que a me-

dida não teria passado pelas “instân-
cias regulares de debate”, apesar de 
ser uma profunda alteração na for-
ma de operar do Ministério Público. 
“Paira a dúvida entre os membros se 
o novo modelo poderia gerar ‘procu-
radores fantoches’. Ressalta-se que 
a independência funcional é o que 
permite o sucesso de operações como 
a Lava Jato e tantas outras que dão 
orgulho e credibilidade ao Ministério 
Público Federal e à sociedade brasi-
leira”, destaca a entidade.

O procurador Fernando Rocha 
ressaltou que, a despeito do que 
parte da imprensa tem divulgado, a 
entrega coletiva dos cargos não acon-
teceu em função apenas da queixa 
pela questão remuneratória. A 
própria ANPR destacou, na mesma 
nota cujo trecho aparece acima, que 
Raquel Dodge já apresentou projeto 
no Conselho Superior do MPF que 
garante acréscimo nos salários e si-
metria com o Poder Judiciário, que 
tem ganhos por acúmulo de funções.

No Rio Grande do Norte, foram 
entregues, em protesto, cargos em 
grupos de trabalho específicos como 
o que combate fraudes previden-
ciárias e em contratos públicos e 
coordenações de núcleos como o de 
combate à corrupção.l

Procurador diz que projeto de Dodge é tentativa de “chicotear” membros do MPF

Governo do RN retira projeto que reduzia 
pagamento de ações perdidas na Justiça

APÓS PRESSÃO DA OAB

José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, pediu nesta 
quinta-feira, 14, à Assembleia Legis-
lativa a devolução do projeto de lei 
que ela mesmo havia encaminhado 
no início da semana que reduz o li-
mite para expedição das chamadas 
Requisições de Pequeno Valor no Es-
tado. A decisão ocorreu após crítica 
da seccional potiguar da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Ouvido pelo Agora RN, o se-
cretário-chefe do Gabinete Civil, 
Raimundo Alves Júnior, confirmou 
a retirada do projeto. “O Governo 

pediu mais tempo para podermos fa-
zer uma melhor discussão, inclusive 
com o Fórum dos Servidores e com os 
demais interessados”, declarou.

As Requisições de Pequeno Valor 
são ordens de pagamento de até 60 
salários mínimos emitidas pelo Es-
tado para entes que ganham ações 
na Justiça contra o Governo. O pro-
jeto enviado por Fátima reduz para 
10 salários mínimos o limite para ex-
pedição das requisições. Acima deste 
valor, pagamentos de ações perdidas 
na Justiça entrariam na fila dos pre-
catórios. A mensagem da governado-

ra à Assembleia foi criticada porque 
as RPVs são pagas em até 90 dias, 
enquanto os precatórios levam até 
anos para serem depositados.

O presidente da OAB do Rio 
Grande do Norte, Aldo Medeiros, 
disse que, com esta medida, o Gover-
no do Estado estaria castigando os 
servidores públicos mais humildes. 
“Esses servidores não são culpados 
pela crise financeira, e sim vítimas”, 
criticou o líder da entidade.

De acordo com Aldo, diminuir o 
valor das RPVs seria um erro “ab-
surdo” do Governo do Estado.l Governadora do RN, Fátima Bezerra
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 15 a 17 de fevereiro de 2019, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste 
anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente 
para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de 
crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A 
aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente 
na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

MAMÃO FORMOSA
Granel

1,39
KG

R$

MELANCIA
Granel

0,89
KG

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 15/2/2019 A 17/2/2019OFERTAS DE DIAS03OFERTAS VÁLIDAS DE 15/2/2019 A 17/2/2019OFERTAS DE DIAS03

Repolho-Branco
Granel

Cebola 
Branca
Granel2,99

KG

R$ 2,99
KG

R$ Maracuja 
Azedo
Granel 4,59

KG

R$

Chuchu
Granel 1,99

KG

R$ Batata-
doce-rosada
Granel 2,59

KG

R$
Melão japonês
Granel 1,99

KG

R$

5,79
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml 

1,79
LATA

R$

Massa espaguete 
fi no Vitarella
Pacote c/ 500g

1,49
PCT.

R$

Açúcar Cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

1,85
PCT.

R$

9,89
KG

R$ 6,99
KG

R$10,89
KG

R$

Bisteca 
suína 
congelada 
Frimesa
Peça

Mortadela de 
frango Tony
Peça

Lombo suíno 
congelado Aurora
Peça

Filé de 
polaca 
do alasca 
congelado 
Oceani
Pacote 
c/ 800g

19,89
PCT.

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Manteiga 
com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g

1,39
UNID.

R$ 11,49
UNID.

R$

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

13,49
GARRAFA

R$ 33,90
GARRAFA

R$

Whisky Passaport 
Schotch
Garrafa c/ 1L

2,29
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

3,69
PCT.

R$

Óleo de girassol 
ou de milho Liza
Unidade c/ 900ml

Biscoito wafer 
Vitarella
Diversos sabores, 
unidade c/ 120g

6,29
UNID.

R$

1,29
UNID.

R$ 3,79
LATA

R$

Leite 
condensado 
Moça
Lata c/ 395g

Milho-verde Quero
Unidade c/ 200g 1,25

UNID.

R$

Queijo parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g

Caldo Knorr
Sabor galinha, unidade c/ 114g

Sabonete 
de glicerina 
Granado
Tradicional, 
unidade 
c/ 90g

1,99
PCT.

R$ 3,59
UNID.

R$

3,25
UNID.

R$ 1,85
UNID.

R$26,90
EMB.

R$

Papel higiênico 
folha dupla Cotton
Embalagem 
promocional, leve 
24 e pague 22 rolos

Limpador multiuso Zap
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

2,79
UNID.

R$

Desinfetante 
Dragão 
Unidade c/ 2L

Lava-roupas 
concentrado 
Ariel
Unidade c/ 2L

27,90
UNID.

R$ 5,89
UNID.

R$

Vassoura 
Phenix 
Santa 
Maria

Alimento para 
cães Coby
Pacote c/ 25kg

69,90
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Fo
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8 CIDADES SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 15.02.2019 9CIDADESSEXTA-FEIRA

www.agorarn.com.br15.02.2019
Canindé Soares

/makroatacadista/makro.atacadista /MakroBrasil@MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista /MakroBrasil@MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista /MakroBrasil@MakroBrasil

www.makro.com.br

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 15 a 17 de fevereiro de 2019, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste 
anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente 
para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de 
crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A 
aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente 
na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

MAMÃO FORMOSA
Granel

1,39
KG

R$

MELANCIA
Granel

0,89
KG

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 15/2/2019 A 17/2/2019OFERTAS DE DIAS03OFERTAS VÁLIDAS DE 15/2/2019 A 17/2/2019OFERTAS DE DIAS03

Repolho-Branco
Granel

Cebola 
Branca
Granel2,99

KG

R$ 2,99
KG

R$ Maracuja 
Azedo
Granel 4,59

KG

R$

Chuchu
Granel 1,99

KG

R$ Batata-
doce-rosada
Granel 2,59

KG

R$
Melão japonês
Granel 1,99

KG

R$

5,79
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml 

1,79
LATA

R$

Massa espaguete 
fi no Vitarella
Pacote c/ 500g

1,49
PCT.

R$

Açúcar Cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

1,85
PCT.

R$

9,89
KG

R$ 6,99
KG

R$10,89
KG

R$

Bisteca 
suína 
congelada 
Frimesa
Peça

Mortadela de 
frango Tony
Peça

Lombo suíno 
congelado Aurora
Peça

Filé de 
polaca 
do alasca 
congelado 
Oceani
Pacote 
c/ 800g

19,89
PCT.

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Manteiga 
com sal 
Biana
Unidade 
c/ 500g

1,39
UNID.

R$ 11,49
UNID.

R$

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

13,49
GARRAFA

R$ 33,90
GARRAFA

R$

Whisky Passaport 
Schotch
Garrafa c/ 1L

2,29
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

3,69
PCT.

R$

Óleo de girassol 
ou de milho Liza
Unidade c/ 900ml

Biscoito wafer 
Vitarella
Diversos sabores, 
unidade c/ 120g

6,29
UNID.

R$

1,29
UNID.

R$ 3,79
LATA

R$

Leite 
condensado 
Moça
Lata c/ 395g

Milho-verde Quero
Unidade c/ 200g 1,25

UNID.

R$

Queijo parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g

Caldo Knorr
Sabor galinha, unidade c/ 114g

Sabonete 
de glicerina 
Granado
Tradicional, 
unidade 
c/ 90g

1,99
PCT.

R$ 3,59
UNID.

R$

3,25
UNID.

R$ 1,85
UNID.

R$26,90
EMB.

R$

Papel higiênico 
folha dupla Cotton
Embalagem 
promocional, leve 
24 e pague 22 rolos

Limpador multiuso Zap
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

2,79
UNID.

R$

Desinfetante 
Dragão 
Unidade c/ 2L

Lava-roupas 
concentrado 
Ariel
Unidade c/ 2L

27,90
UNID.

R$ 5,89
UNID.

R$

Vassoura 
Phenix 
Santa 
Maria

Alimento para 
cães Coby
Pacote c/ 25kg

69,90
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Fo
to

 ilu
str

at
iva

. N
ão

 ac
om

pa
nh

a r
od

a.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE



10 CIDADES SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 15.02.2019

Defesa Civil quer retirar moradores de 
áreas de risco da zona Leste de Natal

PERIGO

José Aldenir / Agora RN

Após as fortes chuvas das últimas 24 horas, o Município iniciou ações para garantir abrigo para 20 
famílias da Comunidade do Jacó, na Praia do Meio, que se recusam a sair das próprias residências  

Em razão das chuvas que caíram 
sobre Natal nos últimos dias, a Defe-
sa Civil Municipal estuda transferir 
cerca de 20 famílias da Comunidade 
do Jacó, na região da Praia do Meio, 
em razão dos riscos de desabamen-
to de residências, para o Centro de 
Atenção Integral à Criança (Caic) 
de Cidade Satélite, na região Sul da 
capital. 

A ação foi iniciada no fim da ma-
nhã desta quinta-feira, 14, mas os 
moradores dos locais considerados 
de risco decidiram não deixar  as 
moradias. 

A transferência também deve 
atingir o bairro de Mãe Luíza, pois 
a Defesa Civil analisou que residên-
cias localizadas em áreas de encosta 
estão em situação crítica.

Além da Defesa Civil, o traba-
lho de remoção teve a participação 
da Secretaria de Obras Públicas e 
Infraestrutura (Semov), Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistên-
cia Social (Semthas) e a Secretaria 
Municipal de Habitação, Regula-
rização Fundiária e Projetos Es-
truturantes (Seharpe). “Estamos 

fazendo uma vistoria das residências 
e definimos retirar moradores que 
estão em situação de risco. A ideia 
é retirar as pessoas o mais rápido 
possível”, disse o titular da Seharpe, 

Carlson Gomes, que está analisando 
as condições estruturais das mora-
dias localizadas no Jacó.

Ainda segundo ele, a Prefeitura 
do Natal tem um projeto para trans-
ferir 34 famílias da região para apar-
tamentos no Condomínio Residen-
cial Village da Prata, no Planalto, 
zona Oeste da cidade. O Município 
conseguiu fechar acordo com 12 fa-
mílias até agora.

Com a perspectiva de tempo ins-
tável pelos próximos dias, de acordo 
com a Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Rio Grande do Norte (Em-
parn), os trabalhos de remoções dos 
moradores serão continuados  nesta 
sexta-feira, 15.

Antes disso, o prazo para trans-
ferência dos moradores para o con-
domínio se encerrava no fim deste 
mês, segundo a Seharpe. “Estamos 
trabalhando para retirá-los o quanto 
antes”, encerra Carlson Gomes.l

Moradias da Comunidade de Jacó correm risco por causa das chuvas

CLIMA

Previsão do tempo para o final de 
semana é de chuva para o Estado

Reprodução / Agora RN

Natal e outras 146 cidades do 
Rio Grande do Norte terão um fim 
de semana com céu nublado e chu-
vas intensas. Previsão do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Cli-
máticos (CPTEC), órgão ligado ao 
Ministério de Ciências e Tecnologia, 
aponta para ocorrência de fenômeno 
meteorológico adverso dentro das 
próximas 72 horas. 

Segundo a análise meteorológi-
ca, apenas as cidades do litoral Sul 
do Rio Grande do Norte poderão não 
receber chuvas nos próximos dias. 
Em Natal, de acordo com o estudo, 
haverá períodos de nublados e de sol 
entre nuvens, com chuvas aconte-
cendo a qualquer hora.

De acordo com a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio Gran-
de do Norte, a tendência é de que o 
período chuvoso, que causou diversos 
transtornos na última quarta-feira, 
13, com chuvas variando entre 50 
milímetros e 80 milímetros, persista 

em decorrência da atuação conjun-
ta de dois sistemas meteorológicos, 
Vórtice Ciclônico de Ar Superior 
(VCANS) e Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT).  

A explicação é que, como as con-

dições das águas do oceano Atlântico 
estão com temperaturas acima de 28 
ºC, de acordo com a Emparn, houve 
um favorecimento na intensificação 
das instabilidades e na ocorrência de 
chuvas no Nordeste.l

Alagamentos causaram transtornos em  Natal na noite da última quarta-feira

BRUMADINHO

Familiares de mortos 
rejeitam proposta 
indenizatória da Vale

Os familiares dos funcionários 
da Vale e das empresas terceirizadas 
que morreram na tragédia do 
rompimento da barragem em 
Brumadinho (MG) rejeitaram um 
acordo de indenização proposto pela 
mineradora.

A proposta da mineradora 
envolvia o pagamento de 
indenização por danos morais de 
acordo com o parentesco com as 
vítimas. Cônjuge ou companheiro 
receberia R$ 300 mil, cada filho 
R$300 mil, cada pai e mãe R$150 
mil, cada irmão e irmã R$75 mil.l

Bombeiros MG / Reprodução

Bombeiros atuam nas buscas
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RN fica fora da 1ª fase da transposição
SÃO FRANCISCO

José Aldenir / Agora RN

Ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, recebeu projeto que poderá incluir RN em 2ª fase

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, informou 
nesta quinta-feira, 14, após reunião 
com a governadora Fátima Bezerra 
em Natal, que o Rio Grande do Norte 
foi convidado para participar da Câ-
mara de Conciliação e Arbitragem 
em relação ao contrato de operação 
da transposição das águas do rio São 
Francisco, apesar de o Estado ter 
ficado de fora da primeira etapa da 
transposição.

Segundo o ministro, também foi 
feito um convite para que a gover-
nadora faça parte do Conselho Deli-
berativo da Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste (Sudene), 
cuja reunião ocorrerá em maio, com o 
objetivo de discutir o plano de desen-
volvimento do Nordeste e a aplicação 
dos recursos do Fundo Constitucional 
do Nordeste (FNE).

“A prioridade no Ministério do 
Desenvolvimento Regional é o Nor-

deste, por meio da distribuição de 
água de qualidade e em quantidade 
suficiente para todos os cidadãos”, 
disse Canuto.

Em relação à transposição das 
águas do rio São Francisco, o minis-
tro confirmou que há uma situação 
de complexidade em um primeiro 
momento. “Estamos resolvendo uma 
série de problemas do eixo Norte, na 
parte de infraestrutura civil, e ainda 
não podemos precisar datas. Fare-
mos testes com a estrutura existente 
para que não haja defeitos”, explicou.

De acordo com o ministro, isso 
significa que somente a partir de 
maio a água chegará aos estados do 
Ceará, Paraíba e Pernambuco em 
uma primeira etapa - o RN ficará de 
fora. Já em relação à manutenção das 
barragens, Gustavo Canuto admitiu 
que há uma restrição orçamentária, 
mas o que já foi anunciado será man-
tido, citando que a prioridade – por 

um pedido da governadora Fátima 
Bezerra – é a da Passagem das Traí-
ras, na região do Seridó.

Quanto à barragem do Oiticica, 
localizada no município de Jucurutu, 
também no Seridó, que já está em 
construção, o ministro frisou que é 
a segunda prioridade. “Terei uma 
reunião com o Departamento Nacio-
nal de Obras Contra a Seca – Dnocs 
- para saber o que está travando no 
repasse de recursos, mas trata-se de 
uma prioridade e vamos conclui-la”, 
informou.

Questionado sobre irrigação 
utilizando tecnologia israelense de 
dessalinização das águas oceânicas 
no Nordeste, Gustavo Canuto foi en-
fático ao afirmar que se trata de uma 
boa opção para municípios litorâneos, 
principalmente para poupar os re-
cursos hídricos dos mananciais das 
demais regiões do Estado. “O apro-
veitamento das águas deverá seguir 

esta lógica”, acrescentou. O ministro 
Gustavo Canuto disse, ainda, que 
recebeu – da governadora Fátima 
Bezerra – o projeto Seridó e que será 
dado toda a atenção por não exigir 
tantos recursos.  O projeto custará R$ 
150 milhões e poderá garantir que o 
RN receba as águas do São Francisco 
em um segundo momento.l

Ministro esteve em Natal nesta quinta

Macaíba emite alerta sobre 
boatos acerca de concurso

INFORMAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura de Macaíba orien-
ta os candidatos que se inscreveram 
no concurso público da administra-
ção municipal para que busquem 
informações sobre o certame nos 
próprios veículos da instituição e 
em fontes jornalísticas confiáveis, 
como jornais impressos, emissoras 
de televisão e rádio e portais na 
internet com credibilidade no trata-
mento das notícias.

De acordo com o coordenador da 
Assessoria de Comunicação, Sérgio 
Nascimento, as famosas fake news 
têm se proliferado em grupos do 
WhatsApp e, também, em canais 
não oficiais em outras redes sociais 
digitais na internet. Ele afirma que, 
por esse motivo, centenas de pesso-
as estão buscando a Prefeitura para 
tirar dúvidas sobre boatos. Sérgio 
esclarece que todos os trâmites rela-
cionados ao concurso são publicados 
no site e redes sociais oficiais da 
Prefeitura e chama a atenção para 
as implicações judiciais que alguém 
pode sofre ao espalhar mentiras na 
internet.

“Os inscritos precisam ficar 
atentos para não serem vítimas das 
famosas fake news espalhadas em 

aplicativos mensageiros ou em sites 
não oficiais ”, alerta Nascimento. 

A Prefeitura de Macaíba tem si-
te oficial - http://macaiba.rn.gov.br/.

O concurso público para provi-
mento de 627 vagas foi suspenso até 
que a administração pública munici-
pal conclua um processo administra-
tivo com o fim de apurar a respon-
sabilidade da empresa organizadora 
do certame quanto a supostas irre-
gularidades na fase de inscrições.

No último dia 7, a Defensoria 
Pública do Rio Grande do Norte 
(DPE) informou estar ciente de to-
dos os procedimentos adotados pela 
Prefeitura, e publicou uma recomen-
dação acerca do assunto.l

Concurso foi suspenso pela Prefeitura   
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“Minha intenção é 
sempre agradar 

o público. 
Somente ele”

(Bibi Ferreira)

>> Paris photo. Atenção, 
Giovanni Sergio. Está 
fazendo 50 anos da morte do 
fotógrafo Jean Pierre Yves 
Petit e 100 anos das suas 
primeiras fotos destacando 
a face urbana de Paris, 
tão presentes em filmes 
de Truffaut. Ao adotar o 
pseudônimo de Yvon (para 
não ser confundido com 
Pierre Petit, outro fotógrafo 
do seu tempo), dedicou-se a 
capturar com sua técnica de 
luz o hábito, os costumes, 
o estilo de vida de uma 
Paris boêmia e romântica 
que se eternizou no nosso 
imaginário.

O Dia de São Valentin
A lenda mais conhecida ou a teo-

ria mais reconhecida historicamente 
sobre a origem do Valentine’s Day, o 
tradicional Dia dos Namorados que 
se celebrou ontem, dia 14, por todo 
o mundo, não tem um final feliz, ao 
contrário do que se imagina e do que 
se supõe para uma data dedicada ao 
amor e às paixões.

É uma história de perseguição, 
torturas e morte, ocorrida na Roma 
do século III, quando o cristianismo 
se expandia rapidamente pelo Impé-
rio Romano, sem que o poder estabe-
lecido nada pudesse fazer para impe-
dir. Governava, o imperador Claudio 
II, o Gótico, que proibiu o casamento 
dos seus soldados.

Numa época de conjunturas 
políticas repletas de instabilidade, o 
reinado de Claudio II foi breve como 
muitos outros, que enfrentaram uma 
série de problemas, como invasão de 
bárbaros, epidemias de varíola e ou-
tras pestes. Por isso, o governo que-
ria todos os soldados comprometidos 
só com as lutas.

Acreditando que os homens sol-
teiros eram mais valentes e dispostos, 
exatamente por não estarem presos 
emocionalmente a suas famílias, o 
imperador combateu o matrimônio, 
provocando alvoroço e desgosto nos jo-
vens. Nesse contexto surge a figura de 
Valentim, bispo da província de Terni.

Diante da proibição de Gótico 
ao casamento, o sacerdote decide se 
rebelar e clandestinamente começa 
a realizar a união de jovens soldados 
com suas namoradas, em ritos que 
seguiam os novos preceitos da dou-
trina cristã. Muitos solteiros foram 
a ele convencidos de que não deviam 
atender ao imperador.

O prestígio do bispo de Terni au-
mentou em Roma e chamou a aten-
ção e a indignação de Claudio II, que 
o mandou chamar em palácio para 
conhecê-lo. Valentin não só aceitou 
o convite como aproveitou para pro-
pagar a fé cristã e tentar doutrinar o 
imperador, chamando-o para seguir 
os preceitos de Jesus.

O sacerdote do amor conseguiu 
convencer o mandatário de Roma, 
que dias depois mudou de opinião, 
pressionado e influenciado por líde-
res políticos e militares que logo im-
puseram uma ação imediata de com-
bate às solenidades matrimoniais 
sob a ótica do cristianismo, ainda 
refutado pelas elites romanas.

Um oficial do exército romano 
chamado Astérius (homônimo do rei 
de Creta) começou a perseguição a 
Valentin com táticas não ortodoxas, 
tentando primeiramente expô-lo ao 
ridículo, sem sequer o escrúpulo de 
usar a própria filha, Júlia, que nas-
cera cega. Mandou o religioso curá-la 
diante do povo.

Diz a lenda que o milagre operado 
em nome de Cristo converteu o militar 
e toda a sua família ao cristianismo. 
Mas as consequências daquilo seriam 
terríveis para Valentin, que após um 
período de ensinamentos a Júlia, apai-
xonou-se pela aluna, o que gerou sua 
prisão e uma condenação à morte.

Martirizado na masmorra, de-
pois foi executado por decapitação no 
dia 14 de fevereiro de 269. Na vés-
pera da execução, enviou uma carta 
à sua amada e concluiu com “do seu 
Valentim”, termo que pelos séculos 
seguintes tornou-se tradição nos bi-
lhetes, cartas, poemas e nas atuais 
postagens dos amantes.

>> Ônibus. Enquanto as empresas 
negociam com a prefeitura e a 
câmara o aumento da passagem de 
ônibus em Natal para R$ 3,90, lá em 
São Paulo – a província matriz – a 
justiça suspendeu o aumento de 30 
centavos que estava para acontecer 
no transporte urbano. E silêncio na 
turma dos 20 centavos.

>> Cultura. O governo do estado 
não publicou a renúncia fiscal da 
Lei Câmara Cascudo, como já fez 
a prefeitura com a Lei Djalma 
Maranhão, porque nesse momento 
a LCC está legalmente morta, 
vencida nos prazos do seu alcance, 
a depender das deliberações do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária.

>> Mascates. Cresce de forma 
exponencial nas plataformas digitais 
uma nova tendência no jornalismo 
tupiniquim. É o “Ceasa News”, onde 
as notícias produzidas em São Paulo 
e Rio de Janeiro são vendidas em 
blogs e perfis de whatsapp do país 
inteiro como se tivessem a autoria 
dos atravessadores.

>> Recado. Do ministro Dias 
Toffoli, presidente do STF, para os 
juízes espalhados pelos tribunais e 
comarcas do Brasil: “Não caiam na 
tentação do populismo, do ativismo 
e na ideia de que um magistrado 
sozinho pode resolver os problemas 
do País”. Que também leia os 
procuradores eivados de vaidade.

>> Laranjas. O escroto expediente 
de desvios do dinheiro do famigerado 
fundo partidário, de que agora 
é suspeito o ministro Gustavo 
Bebianno e também o deputado 
pernambucano Luciano Bivar, 
aconteceu por todo o País na 
campanha de 2018, inclusive aqui no 
Rio Grande do Norte sem sorte.

>> Diana. Vicente Serejo, não 
aposte em tanta candura na 
nossa Diana. Há vestígios na 
Rampa e em Parnamirim Fields 
da presença dela na província, em 
1943, quando sequer dava bolas ao 
Fantasma, posto que era noiva de 
um tal Byron Anderson. Consultei 
a jornalista americana Emma 
Thomas, sua fã.

Bebianno é uma fritura
feita em praça pública

pelo filho do presidente. 
(Gerson Camarotti)

PSDB, PT e PMDB
deram ao Brasil o título de

mais deprimido da América. 

(Silvia Honorato)

Antes de definir o
que é racismo, o STF

precisa explicar o que é raça. 
(Letícia Machado)

PICARDIA NAS REDES

Divulgação

alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

Divulgação
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>> Bom começo. Apesar 
de algumas pressões iniciais 
e decisões polêmicas, a 
governadora Fátima Bezerra 
tem conseguido vitórias 
importantes logo nas primeiras 
semanas de sua gestão. Teve a 
decisão do TCE considerando 
legal o parcelamento salarial 
dos servidores, depois veio o 
Tribunal de Justiça dando o 
aval ao pagamento da folha 
dentro do mês trabalhado 
antes de pagar os atrasados, 
mantendo a previsibilidade 
defendida por Fátima. E ontem, 
a decisão por unanimidade 
na Assembleia Legislativa 
aprovando o projeto de 
antecipação de royalties para 
o pagamento dos salários 
atrasados do funcionalismo. 
 
>> Elogio à gestão. Além de 
tudo, o governo Fátima Bezerra 
ainda ganhou um elogio do 
presidente do TJ, desembargador 
João Rebouças, na decisão que 
beneficiou o Executivo. “Não 
se pode desconhecer o louvável 
esforço da atual gestão do 
Estado do Rio Grande do Norte 
que, após intensas discussões e 
concessões recíprocas, junto a 
representantes dos servidores 
públicos civis e militares, 
conseguiu acordar pela definição 
de um calendário de pagamento”, 
escreveu o presidente do 
Tribunal.

>> Maturidade. Para a 
deputada aliada Isolda Dantas, 
com o resultado da votação na 
Assembleia os parlamentares 
deram uma demonstração 
de “maturidade” e de 
reconhecimento da calamidade 
financeira vivida pelo RN. A 
parlamentar comemorou a 
unanimidade dos votos.

>> Assuntos Sociais para 
Styvenson. O senador  
potiguar e estreante Capitão 
Styvenson conseguiu emplacar 
uma vice-presidência em 
uma importante Comissão 
no Senado, a CAS - Comissão 
de Assuntos Sociais, que terá 
como presidente o senador 
Romário.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

Instagram

Senador Capitão Styvenson
será vice de Romário na
Comissão de Assuntos Sociais
no Senado Federal

Deputado George Soares, líder do governo na Assembleia, ciceroneando o 
secretário de Planejamento do Estado, Aldemir Freire, em audiência com os 
deputados estaduais

Instagram

>> Sabatina. A vereadora 
Ana Paula (DC) protocolou 
nesta quinta-feira, 14, ofício 
à presidência da Câmara 
Municipal de Natal solicitando 
a realização de sabatina, 
conforme prevê a Lei Orgânica 
do Município do Natal, com 
a irmã do prefeito de Natal 
Álvaro Dias, Andréa Cristina 
Costa Dias de Viveiros, 
nomeada para o cargo em 
comissão de Secretária de 
Assistência Social, no dia 05 de 
fevereiro. 
De acordo com o ofício, a 
sabatina é um ato previsto 
na Lei Orgânica do Município 
de Natal, com prevê o artigo 
55 fala que: “Tratando-se de 
parentes do Chefe do Executivo 
até o 3º grau, para que ocorra 
efetivamente a nomeação, faz-
se necessário a ratificação do 
Poder Legislativo”.

>> Falando nisso... A coluna 
parabeniza a Prefeitura de Natal 
pela belíssima revitalização 
que está sendo feita no Beco 
da Lama, inclusive com a 
participação de artistas 
grafiteiros, que homenagearam 
Câmara Cascudo.

>> Prévia. Os foliões do Se 
Brincar Eu Pego estão na 
contagem regressiva para o 
lançamento da quarta edição de 
um dos blocos mais animados 
e o único do Carnaval de Natal 
com bebida free durante todo o 
percurso. A festa de lançamento 
acontece neste sábado, 16, no 
Catita Praia – na Av. Eng. 
Roberto Freire, a partir das 
17h.

>> Mais uma. E no próximo 
dia 21 de fevereiro (quinta-
feira) vai acontecer o primeiro 
ensaio do Bloco Submarino 
Amarelo, considerado a 
revelação do Carnaval 
Multicultural de Natal no ano 
passado. A festa será no BAR 
294, na Deodoro, em Petrópolis, 
a partir das 20h.

Senadores Jean Paul Prates e Zenaide Maia, deputados federais Walter 
Alves e General Girão, mais o empresário Silvio Bezerra, em reunião com a 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em Brasília

Instagram

Instagram
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Reuniões, conversas e trabalho em equipe vão fluir 
melhor no início do dia. Pode ganhar dinheiro com 
algo feito em casa ou em parceria com a família. 
Com quem ama, evite cobranças ou ciúme.

Os astros vão realçar sua intuição e criatividade. 
Terá muita facilidade para se entrosar com as 
pessoas, agir em grupo e fazer parcerias. Forte 
atração por colega ou pessoa de autoridade.

Você deve ter boas oportunidades de 
aumentar seus ganhos. Conversas 
importantes ao longo do dia. A dois, revele 
seu lado mais quente e apaixonado. 

Imprevistos em casa ou no trabalho devem 
agitar o seu dia. Reformas domésticas 
recebem bons estímulos. Também é uma boa 
fase para repaginar o visual. 

Curiosidade em alta. Você terá muita facilidade 
para aprender coisas novas. Boa fase para quitar 
uma dívida ou cortar gastos. No amor, uma 
atração proibida pode abalar suas estruturas.

Unir-se aos colegas será o caminho mais curto 
para atingir seus objetivos. Pode conquistar 
transformações importantes à tarde: mãos à obra. 
Atração por colega ficará ainda mais forte.

 Assuntos que andam te preocupando podem 
ter um final feliz. Confie na sua intuição para 
conquistar seus objetivos. Paixão por alguém 
da turma tem tudo para ficar mais forte.

O céu indica uma fase muito lucrativa 
para você no emprego: fique de olho nas 
oportunidades de ganhar dinheiro. A saúde 
também vai exigir atenção. 

É uma boa fase para se aliar a alguém, firmar 
uma sociedade e trocar experiências. Mas 
evite revelar todos os seus planos. Você pode 
encontrar sua alma gêmea.

Seu entusiasmo vai contagiar todos à sua 
volta. Use a criatividade no serviço. Você pode 
fazer bons acordos e negócios. Atração e 
desejo vão esquentar entre quatro paredes. 

Você vai lutar com unhas e dentes para se 
destacar no emprego, conquistar o sucesso e 
atingir suas metas. Conte com os amigos para o 
que precisar. A vida a dois pede novos estímulos. 

Seu trabalho será mais produtivo se puder 
ficar no seu canto, longe de agitação. Tudo 
vai parecer mais fácil à tarde. A Lua traz 
sorte: faça uma fezinha. 

Eurico e Marilda chegam a um acordo com Valentina. Luz conta para Sóstenes que Murilo está 
hospedado no casarão. Mirtes arma um escândalo ao saber do namoro de Jurandir e Milu. Jurandir e Milu 
assumem seu namoro para toda a cidade. Rivalda volta para Serro Azul com Walid. 

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)

Cris/Julia revela a Danilo que acredita que esteja grávida. Piedade se encanta com Henrique. Jadson conta 
a Ana que Isabel esteve na casa de Julia. Ana e Flávio vão até a casa de Julia. O delegado questiona 
André sobre o paradeiro de Cris. Ana exige que André lhe diga como Cris voltará do passado. 

ESPELHO DA VIDA

Janaína e Herculano ficam impactados com o encontro inesperado. Diego e Catraca avisam a Dandara 
que Joca é Quinzinho, e ele foge ao ser desmascarado. Herculano explica a Janaína que está separado 
de Gisela e perde perdão por não ter contado antes sobre a ex-mulher e a filha, Isadora. 

VERÃO 90

PASSATEMPO

Leo Dias revela por que Anitta e Bruna romperam
AMIZADE

Instagram / Reprodução

A biografia não autorizada de 
Anitta vai contar a trajetória da 
cantora desde a vida em Honório 
Gurgel, no subúrbio do Rio de Janei-
ro, até o estrelato internacional. A 
obra é escrita por Leo Dias.

Além de abordar algumas da 
rivalidades da cantora no meio ar-
tístico, o livro também revela por 

que a funkeira e Bruna Marquezine 
romperam a relação. O colunista 
entregou no programa “Fofocalizan-
do”, do SBT, que Anitta ficou com 
Neymar em uma das pausas do na-
moro de Marquezine com o jogador 
de futebol.

Atualmente, Anitta vive um 
relacionamento com o produtor Ro-

nan Carvalho. Bruna, por sua vez, 
não assumiu nenhum novo romance 
desde o término com Neymar.

No livro, que vai trazer à tona 
casos ocultos da vida de Anitta, ha-
verá um capítulo dedicado aos casos 
da cantora. Segundo Leo Dias, a 
funkeira se envolveu com algumas 
mulheres na época do anonimato.l Anitta e Bruna Marquezine
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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- RLS

Mármores e Granitos Ltda, CNPJ: 08.252.397/0001-10, torna público que está 
requerendo ao instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte-IDEMA, a Renovação de Licença Simplificada- RLS, para 
Execução de Aparelhamento de Placas e Mármores e Granitos, localizada na 
AV. Industrial Dehuel Vieira Diniz, 589 Abolição- Mossoró-RN:   MARIA DAS 
GRAÇAS GURGEL GASTÃO – DIRETORA.  

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Instituto Religioso das Filhas do Amor Divino – Nordeste – IRFAD - NE, 08.077.927/0001-
31, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano – SEMUR a Licença de Regularização de Operação para uma Instituição 
Religiosa localizada na Rod BR-101, S/N, Km 7,5, Granja Emaús, Emaús – Parnamirim/RN.

Ir. Ana Carla de Melo Silva
Superiora Provincial

PEDIDO DE LICEÇA SIMPLIFICADA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Simplificada - LS, para a Rede de Média Tensão de 34,5 kV (VSMII - 1), 
localizada na Vila Maranhão, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICEÇA SIMPLIFICADA nº. 2018-127935/TEC/LS-0421

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 06 anos após a data de sua emissão 14/12/2018, em favor 
do empreendimento para a LT – Rede de Média Tensão de 34,5 kV Vila Acre II, com 8,5 km de 
extensão, com 40 m de faixa de servidão, que interligará  Parque Eólico Vila Acre II à subes-
tação Amazonas,  localizada na Zona Rural de Vila Acre, do município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICEÇA SIMPLIFICADA nº. 2018-127936/TEC/LS-0422

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Li-
cença Simplificada, com prazo de validade até 06 anos após a data de sua emissão 14/12/2018, 
em favor do empreendimento para a LT – Rede de Média Tensão de 34,5 kV Vila Ceará I e II e 
Vila Paraíba I e II, com extensão de 11,5 km, com 40 m de faixa de servidão, que interligará  
Parque Eólico Vila Ceará I e II e Vila Paraíba I e II à subestação Mel,  localizada na Zona 
Rural de Vila Ceará e Vila Paraíba, do município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICEÇA SIMPLIFICADA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Simplificada - LS, para a Rede de Média Tensão de 34,5 kV (VSM II - 2), 
localizada na Vila Maranhão, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICEÇA SIMPLIFICADA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Simplificada - LS, para a Rede de Média Tensão de 34,5 kV (VSM II - 3), 
localizada nas Vilas Paraíba e Ceará, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº. 2018-123100/TEC/LI-0037

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença de Instalação, com prazo de validade até 06/08/2022, em favor do empreendimento 
para a Linha de Transmissão, com tensão de 500kV, com 49,90 km de extensão, com 70m 
de faixa de servidão, que interligará as subestações SE Mel e SE Açu III, localizada na 
Zona Rural dos municípios de Serra do Mel, Carnaúbas e Açu-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de 
Auxiliar Administrativo para atuar em Natal/RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  Nº 026/19.

Maiores informações serão disponibilizadas no endereço eletrônico: http://www.
sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrição que será de 15/02/2019 a 
22/02/2019.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação documental, prova de 
conhecimentos específicos, redação e entrevista final.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2019

O SENAT SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a 
Contratação de empresa para Agenciamento de passagens aéreas nacionais para aten-
der a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e a proposta será no dia 08/03/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 07/03/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST e SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Imobiliárias, Incorporadoras, Loteado-
ras, Colonizadoras, Urbanizadoras e Administradoras de Imóveis do Estado do Rio Grande do 
Norte - SECOVI-RN, CNPJ nº 04.951.756/0001-77, através de seu presidente, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os seus associados e membros das categorias 
econômicas das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis próprios 
ou de Terceiros, das Imobiliárias, das Incorporadoras de Imóveis, das Loteadoras, das Coloni-
zadoras e das Urbanizadoras, com base territorial em todo o Estado do Rio Grande do Norte, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de fevereiro 
de 2019, às 17h30 em primeira convocação, e meia hora depois em segunda convocação, na 
Procuradoria de Imóveis, situada na Av. Senador Salgado Filho, 1535, Lagoa Nova, Natal/RN, a 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 01) Filiação à Federação do Comércio de Bens 
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte - FECOMÉRCIO RN.
Natal/RN, 15 de fevereiro de 2019.

Renato Alexandre Maciel Gomes Netto
   Presidente do SECOVI/RN
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MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A.
CNPJ: 08.131.773/0001-19 - NIRE: 2430000128-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., 
a comparecerem a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30/03/2019, 
às 10h, em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, 
no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital social com direito de voto, 
em sua sede social, situada na Mina Brejuí, BR 427, Km 7, Zona Rural, Currais 
Novos/RN, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório e De-
monstrações Financeiras do Exercício social findo em 31/12/2018; b) Aprovação 
do Balanço Geral da Empresa encerrado em 31/12/2018; c) Destinação do Lucro 
Líquido do exercício findo em 31/12/2018; d) Outras deliberações de interesse da 
sociedade. Outrossim, comunicamos aos Srs. Acionistas, que se acham a disposi-
ção na sede social os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76. Cur-
rais Novos/RN, 13/02/2019. ROBERTO LUIZ SOARES DE ARAÚJO - Presidente 
do Conselho de Administração.

Final entre ABC e América, na Arena, 
vai ter ingressos a partir de R$ 10

COPA CIDADE DO NATAL

José Aldenir / Agora RN

Promoção para a decisão desta quarta-feira, 20, na Arena das Dunas, que definirá o campeão do 1º 
turno do Campeonato Potiguar, segue até a meia-noite da próxima segunda-feira, 18; jogo será às 20h

Os torcedores de América e ABC 
já podem adquirir os ingressos para 
a decisão do 1º turno do Campeona-
to Potiguar, próxima quarta-feira, 
20, às 20h30, na Arena das Dunas. 
Promotor da partida, por ter o man-
do de campo, o Alvirrubro abriu as 
vendas com uma promoção.

Quem optar por assistir ao jo-
go por trás dos gols – Setor Norte 
(ABC) e Sul (América) -, por exem-
plo, pode pagar o valor de meia en-
trada (R$ 10,00), sendo estudante, 
idoso (acima dos 60 anos) ou através 
dos convênios: um cartão de apostas 
da Timemania, Cabo Telecom, Te-
lepesquisa, OAB/CAARN e VIVA+ 
Sesi. O valor da inteira é R$ 20,00. 
Crianças com até 12 anos de idade 

tem o benefício da gratuidade, não 
pagam ingresso.

O valor promocional segue até a 
meia-noite da segunda-feira, 18. A 

partir da terça-feira, 19, o ingresso 
para os setores Norte e Sul passam 
a custar R$ 30,00 (inteira) e R$ 
15,00 (meia). Para quem prefere as-

sistir ao jogo no Setor Leste (oposto 
ao setor de imprensa e camarotes), 
onde vai se concentrar apenas a 
torcida americana, os ingressos com 
valores promocionais até segunda-
-feira, 18, custam: R$ 30,00 (inteira) 
e R$ 15,00 (meia). Na terça-feira, 
19, e no dia do jogo, os valores são: 
R$ 40,00 e R$ 20,00.

A mesma lógica serve para o 
Setor Premium (torcida mista). 
Comprando o ingresso antecipa-
damente, até segunda-feira, 18, o 
torcedor premium pode comprar o 
ingresso por R$ 70,00 (inteira) e R$ 
35,00 (meia). Terça e quarta-feira, 
sem a promoção, os valores desta 
área VIP são: R$ 80,00 (inteira) e 
R$ 40,00 (meia).l

Principal palco esportivo do RN, Arena das Dunas vai abrigar a finalíssima

São Paulo demite Jardine e
anuncia chegada de Cuca

TROCA

Reprodução / UOL

Durou cerca de quatro meses a 
passagem de André Jardine pelo co-
mando do São Paulo. Um dia depois 
da eliminação do time na segunda 
fase preliminar da Libertadores pa-
ra o Talleres, a diretoria decidiu de-
mitir o treinador. Raí, executivo de 
futebol do clube, anunciou que Cuca 
será o treinador assim que se recu-
perar de um problema de saúde. Até 
lá, Vagner Mancini fica na função.

O ex-auxiliar da comissão técni-
ca fixa do clube foi efetivado oficial-
mente em 25 de novembro do ano 
passado. No entanto, ele já havia 
assumido o cargo de forma interina 

duas semanas antes, substituindo 
Diego Aguirre na reta final do Cam-
peonato Brasileiro do ano passado.l

Cuca foi campeão brasileiro em 2016


