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Repasse federal para o RN 
vai cair em 2020, decide TCU
Cota do Rio Grande do Norte no FPE será reduzida para 4,03% sobre o valor global a partir do ano que 
vem. Apenas este ano, Estado, que está em calamidade financeira, recebeu R$ 657 milhões do recurso.
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Com capacidade inicial para 10 mil torcedores, está foi erguido 100% com recursos do próprio clube. Estreia será em 12 de maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Primeiro jogo do América
em sua arena própria
tem data marcada
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VISITA AO RN
O ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Marcos 
Pontes, deverá vir ao Rio Grande 
do Norte nas próximas semanas. 
O astronauta vai conhecer a estru-
tura do Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde, o Lais, vin-
culado à UFRN. Na visita, Pontes 
deve anunciar parcerias para que 
o laboratório seja usado com o ob-
jetivo de reduzir a dependência do 
Brasil de exportação de equipa-
mentos hospitalares.

GOVERNO ITINERANTE
Marcos Pontes será o terceiro 
ministro do governo do presiden-
te Jair Bolsonaro a visitar o Rio 
Grande do Norte em menos de três 
meses de gestão. Antes do astro-
nauta, já vieram Tereza Cristina, 
da Agricultura, e Gustavo Canuto, 
do Desenvolvimento Regional. 

*As vereadoras Ana Paula Araú-
jo (Democracia Cristã) e Júlia 
Arruda (PDT), tecnicamente de 
oposição ao prefeito Álvaro Dias, 
têm hesitado na hora de posi-
cionar em relação a assuntos da 
Prefeitura. Reconciliação à vista?

*O MDB do Rio Grande do Norte 
tem procurado deputados e vere-
adores em busca de novas filia-
ções. Só o que tem recebido é não.

*Os políticos consideram o MDB 
um dos partidos mais desgasta-
dos da cena política local e veem 
dificuldade para crescer dentro da 
legenda em função de o partido 
ser comandado pela família Alves.
 
*Corajosa a declaração do de-
legado Luiz Gonzaga Lucena, 
da 1ª Delegacia de Polícia Civil 
de Parnamirim. Segundo ele, 
a maior parte dos crimes hoje 
praticados poderia desaparecer 

se a sociedade não compactuas-
se com o resultado da ação de 
bandidos. "Quem compra drogas, 
armas, carros ou qualquer objeti-
vo oriundo de roubo o furto está 
financiando o crime”, explicou.

* Em Parnamirim, um grupo se 
articula para lançar candidatura 
à prefeitura nas eleições 2020. 
Denominado “Observatório Par-
namirim”, o grupo tem o ex-pre-
sidente da Câmara Ricardo Gur-
gel, o jornalista José Pinto Júnior 
e o publicitário George Lall.

*A deputada federal Jandhira 
Feghali (PCdoB-RJ), líder da 
minoria na Câmara dos Depu-
tados, estará em Natal nesta 
quinta-feira, 28, às 19h, no au-
ditório da reitoria da UFRN. 
Ela participa do projeto “Na 
trilha da democracia”, dos sindi-
catos dos professores da Univer-
sidades e dos petroleiros.

REFORÇO
O secretário de Segurança Pública 
e Defesa Social, o coronel da PM 
Francisco Araújo, disse nesta ter-
ça-feira – em entrevista ao progra-
ma “A hora é agora”, apresentado 
por Renato Dantas, Joaquim Pi-
nheiro e Jalmir Oliveira na Agora 
FM (97,9) – que o governo estadual 
avalia comprar um segundo heli-
cóptero para servir a área de segu-
rança, além de armamento pesado.

DESCONFORTO
Deputados estaduais têm mani-
festado incômodo com as recentes 
críticas dirigidas à Assembleia 
Legislativa. O desconforto é tanto 
que alguns parlamentares avaliam 
“abrir a caixa de ferramenta” con-
tra outros poderes, como o Judiciá-
rio e o próprio Executivo. A ideia de 
alguns deputados é jogar luz sobre 
a farra com dinheiro público que 
existe em outros órgãos.

QUINTO PODER
Nos bastidores, há críticas também 
ao Ministério Público Estadual e 
ao Tribunal de Contas. Um depu-
tado reclamou à coluna que os dois 
órgãos têm adotado comportamen-
to de poder, quando, na verdade, 
não o são.

JUSTIFICATIVA POUCO PLAUSÍVEL
A defesa do ex-presidente Lula 
pediu anulação da condenação no 

caso tríplex e envio do caso à Jus-
tiça Eleitoral. Os advogados se fun-
damentam na decisão do Supremo 
Tribunal Federal de enviar para a 
Justiça Eleitoral casos de crimes 
que tenham conexão com o caixa 
dois. Mas, no caso do tríplex, onde 
está o caixa dois?

PEDRA FUNDAMENTAL
O ex-deputado federal Felipe Maia 
considera que o presidente Jair Bol-
sonaro deveria se engajar mais na 
discussão sobre a reforma da Previ-
dência. “O Poder Executivo sempre 
será pedra fundamental”, escreveu 
o ex-deputado, pelo Twitter.

SILÊNCIO
O juiz Marcelo Bretas, que auto-
rizou a prisão do ex-presidente 
Michel Temer, postou nas redes 
sociais uma indireta para quem 
criticou sua decisão. “O silêncio é 
a única resposta que devemos dar 
aos tolos, porque onde a ignorância 
fala, a inteligência não dá palpi-
tes”, escreveu.

DISTANTE
Diferente do que aconteceu durante 
a campanha, a senadora Zenaide 
Maia (Pros) não tem feito esforço 
para ligar sua imagem à da gover-
nadora Fátima Bezerra. Quando 
está no RN, a senadora tem agenda 
solo e não vai a eventos públicos ao 
lado de Fátima. Que está havendo?

A redução de empregos no Rio Grande do Norte apontada 
pelo Caged mostra que o caminho para a superação da crise 
econômica ainda é longo e terá muitos percalços. O estado 

potiguar é um dos 7 que tiveram perdas no mercado de trabalho 
formal, com a terceira maior queda do País. O setor da agropecuá-
ria, que “segurou” a crise nos últimos anos mesmo em meio à seca, 
foi quem puxou a estatística para baixo no RN. O quadro só será 
superado com apoio ao empreendedorismo e ambiente favorável 
aos negócios, para que a geração de empregos seja retomada. E, 
mesmo assim, o pleno crescimento ainda está distante.

Caminho distante

"Foi desnecessário. 
Isso é botar mais lenha
na fogueira”

CÍCERO MARTINS
Vereador Cícero Martins (PSL), 
sobre determinação do presi-
dente Jair Bolsonaro para que o 
dia 31 de março seja comemo-
rado nas unidades militares, em 
alusão ao golpe de 1964

José Aldenir / Agora RN
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Assem
bleia Legislativa / Reprodução

A Assembleia Legislativa homenageou nesta terça-feira o jornal Tribuna 
do Norte, que completou 69 anos de fundação. Os fundadores Aluízio Alves 
e seus irmãos José Gobat e Agnelo Alves (in memorian) foram homenage-
ados ao lado de outros 17 jornalistas que passaram pelo veículo. Diretor 
administrativo da Tribuna, Ricardo Alves discursou em nome de todos.
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Governadores reunidos nesta 
terça-feira, 26, em Brasília, com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, reiteraram o pedido de um 
socorro fiscal, sinalizando que este 
pode ser um instrumento em troca 
do apoio à reforma da Previdência.

Presente no encontro, a gover-
nadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, defendeu também 
a revisão do "pacto federativo", com 
a destinação de mais recursos para 
estados e municípios. Ao ministro 
da Economia, ela disse que “mais 
do que nunca há a necessidade de 
buscar o equilíbrio da distribuição 
do bolo tributário do País.”

Para Fátima, “isso passa por 
uma reforma [tributária] em que 
se possa inverter a lógica do que é 
aplicado [hoje], onde (sic) na verda-
de quem mais paga impostos são os 
mais pobres”.

Os detalhes do projeto de re-
cuperação dos estados não foram 
postos à mesa, informou o gover-
nador de Goiás, Ronaldo Caiado. A 

proposta do governo do presidente 
Jair Bolsonaro só deverá ser envia-
da ao Congresso Nacional em trin-
ta dias, no mínimo. A expectativa 
é que a proposta de recuperação 
fiscal seja aprovados até o começo 
do próximo semestre.

“Estamos aguardando o projeto 
[de recuperação fiscal] chegar à Câ-

mara”, disse o goiano. Para ele, essa 
é a situação imediata que deve ser 
tratada com o governo no momento.

“Estamos em situação de 
emergência, de colapso financeiro, 
de calamidade. Vamos tratar do 
programa de recuperação fiscal. O 
resto fica na tese do 'se acontecer'", 
afirmou Ronaldo Caiado.

Segundo o  governador, em 
resposta à demanda Guedes fez 
uma apresentação de diretrizes. 
Os governadores não receberam o 
desenho definitivo do que será sub-
metido ao Congresso. O secretário 
do Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, disse, há cerca de um 
mês, que a demora no pacote de 
empréstimos emergenciais leva-
ria mais tempo para que o ajuste 
fiscal do governo federal não fosse 
colocado em risco.

Uma das propostas em dis-
cussão é conceder empréstimos 
gradualmente aos estados com 
problemas financeiros em troca de 
medidas como corte de despesas e 
aumento de tributos locais.

Independentemente, alguns 
governos estaduais mantêm o 
apoio incondicional à aprovação 
da reforma previdenciária, caso de 
São Paulo, e planejam um diálogo 
com suas bancadas no Congresso 
para buscar o convencimento e os 
ajustes no texto do governo.

Presente ao encontro, potiguar Fátima Bezerra pediu revisão do pacto federativo

Em Brasília, governadores cobram novo 
projeto de recuperação fiscal dos estados
Uma das propostas em discussão é conceder empréstimos gradualmente aos estados com 
problemas financeiros em troca de medidas como corte de despesas e aumento de tributos locais.

Economia

Governo do RN / Reprodução

O vice-governador do Rio Gran-
de do Norte, Antenor Roberto, dis-
se que o governo do presidente Jair 
Bolsonaro tem uma política “entre-
guista” e que, por isso, a soberania 
brasileira está “sob ataque”. Ele 
pregou a “luta” em defesa de “um 
Brasil soberano, democrático e com 
justiça social”.

A declaração do vice-governa-
dor está em um vídeo publicado 
por ele em sua conta no Instagram. 
No post, Antenor Roberto celebra 

o aniversário de seu partido, o 
PCdoB, que completou 97 anos de 
fundação na segunda-feira, 25.

Antenor Roberto declarou que 
os ideias do PCdoB continuam 
atuais porque, com o impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff 
(2011-2016), a democracia brasi-
leira sofreu um “duro ataque”. “E, 
com o governo Bolsonaro e sua polí-
tica entreguista, a nossa soberania 
está sob ataque”, emendou.

Ao mencionar ataques à sobe-

rania, o vice-governador provavel-
mente fez referência às concessões 
que o governo do presidente Jair 
Bolsonaro fez aos Estados Unidos 
em recente visita àquele país.

O PCdoB tem criticado o acordo 
que Bolsonaro firmou para ceder a 
base de lançamento de foguetes de 
Alcântara, no Maranhão, para ope-
rações norte-americanas. O parti-
do também condenou a liberação 
unilateral de vistos para entrada 
no Brasil de turistas dos EUA. Antenor celebrou aniversário do PCdoB

Vice-governador afirma que governo 
Bolsonaro fragiliza soberania brasileira

Crítica

José Aldenir / Agora RN

O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes, confirmou que os de-
putados estaduais terão um acesso 
ainda maior ao Portal da Transpa-
rência para acompanhar as movi-
mentações financeiras do governo 
do Estado em tempo real.

Pedro Lopes lembra que a 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra recebeu o Portal da Trans-
parência sem evidenciar dados 
relativos a dedução de receitas, 
além de receitas informadas pelo 
valor líquido. Esses problemas, ele 
concorda, geraram críticas sobre a 
falta de transparência do governo, 
além de um diagnóstico equivocado 
sobre as finanças públicas.

“É sabido que os valores das 
contas contábeis do Portal, apesar 
de oriundos da contabilidade do 
governo, são evidenciados de mo-
do bastante especializados, sendo, 
portanto de pouca compreensão 
para a esmagadora maioria da po-
pulação”, explicou.

A partir de abril, segundo o 
controlador-geral, haverá uma no-
va forma de evidenciar a execução 
da receita e despesa do Poder Exe-
cutivo no Portal da Transparência, 
com o objetivo de melhorar a comu-
nicação com a sociedade sobre as 
finanças do Estado. “O novo Portal 
também oferecerá - à sociedade - 
o conhecimento da evolução das 
obras do Governo: tudo isso numa 
linguagem mais interativa. O prin-
cipal objetivo é melhorar os níveis 
de transparência da execução fi-
nanceira do Governo", concluiu.

Gestão Fátima
quer deixar Portal 
da Transparência 
mais compreensível

Controle

Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes

José Aldenir / Agora RN
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Presidente do PSL no Rio Grande do Norte, Hélio Oliveira (dir), e Jair Bolsonaro

Apesar disso, Hélio Oliveira não acredita que o 
presidente da República deve mudar seu estilo 
de comunicar. Bolsonaro tem sido criticado por 
publicar mensagens polêmicas no Twitter

Cedida

Líder do PSL no RN defende
que presidente Bolsonaro use 
mais porta-voz do Planalto

Opinião

O presidente do PSL no Rio 
Grande do Norte, coronel aviador 
Hélio Oliveira, defendeu que o pre-
sidente Jair Bolsonaro utilize mais 
a figura do porta-voz do governo, ge-
neral Otávio do Rêgo Barros, para 
fazer comunicações oficiais, em vez 
de recorrer ao Twitter para anun-
ciar ações de sua administração.

Para Hélio, Bolsonaro deve 
continuar a utilizar as redes sociais 
para se manifestar, mas utilizando 
cada vez mais Rêgo Barros como 
porta-voz. “A gente sabe como é o 
dia a dia de um presidente. Muitas 
vezes ele não tem como parar para 
dar uma entrevista, uma mensa-
gem. Aí entra a figura do porta-voz, 
que ele não tinha (na campanha 
eleitoral)”, afirmou.

Na opinião do coronel aviador, 
o porta-voz da Presidência é o ca-
nal apropriado para a maioria das 
comunicações oficiais. “No afã do 
combate, as pessoas falam aquilo 
que vem à mente. E as pessoas não 
estão acostumadas com o presiden-
te falar naquele tom”, frisou.

Apesar disso, o correligioná-
rio não acredita que o presidente 

deve mudar seu estilo de comuni-
car. Bolsonaro tem sido criticado 
por usar o microblog Twitter para 
publicar mensagens polêmicas ou 
indevidas e também pelo pouco en-
gajamento em assuntos relevantes 
de seu governo, como a reforma da 
Previdência que está no Congresso.

“Foi o perfil da campanha dele: 
o pronunciamento via redes so-
ciais. Ele fala aquilo para o qual os 
eleitores o elegeram. No programa 
de governo dele, está a defesa do 
valor, da ética, da moral, da honra, 
das famílias. Eu acredito que ele 
está falando para o eleitor dele”, 
complementou Hélio Oliveira, em 
referência ao episódio em que Bol-
sonaro postou no Twitter, em tom 
crítico, vídeo com atos obscenos 
praticados durante o Carnaval.

Hélio Oliveira comentou tam-
bém sobre a cobrança no Congres-
so Nacional para que o presidente 
se empenhe mais na reforma 
previdenciária. Segundo o coronel 
aviador, não é papel de Bolsonaro, 
e sim de sua equipe de ministros 
e base governista na Câmara e no 
Senado, fazer “articulação”.
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A cota destinada ao Rio 
Grande do Norte do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) 
será reduzida em 2020. Segundo 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU), que aprovou na última se-
gunda-feira, 25, os coeficientes in-
dividuais para a distribuição dos 
recursos, o governo potiguar terá 
uma participação menor na divi-
são do repasse constitucional em 
comparação com o ano de 2019.

Segundo o acórdão que definiu 
os valores das cotas para o exer-
cício 2020, que foi assinado pelo 
ministro José Múcio Monteiro 
Filho, atual presidente do TCU, 
o coeficiente de participação do 
Rio Grande do Norte caiu de 
4,181095% para 4,036614% so-
bre o valor global destinados aos 
estados. Ou seja, o RN poderá ter 
queda nos valores totais do FPE.

Ainda de acordo com o TCU, 

esta é a primeira redução do coefi-
ciente de participação nos últimos 
anos. Desde então, a participação 

do Rio Grande do Norte apresen-
tava evolução nos valores. Em 
2018, por exemplo, o coeficiente 

para o Estado foi de 2,4324%.
Segundo dados da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), o Rio 
Grande do Norte recebeu R$ 657 
milhões através do FPE em 2019, 
a partir dos repasses feitos nos 
meses de janeiro e fevereiro. No 
mesmo período de 2018, o Estado 
recebeu R$ 591 milhões.  

 Os valores a serem pagos va-
riam de acordo com a população 
e renda domiciliar per capita de 
cada unidade federativa medidos 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

De acordo com a Constituição 
Federal, o FPE será constituído 
por 21,5% do que a União arre-
cada com Imposto de Renda (IR) 
e Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI). 

Ainda segundo o TCU, os esta-
dos têm 30 dias para apresentar 
recurso aos cálculos do Tribunal.

Em 2019, Estado já recebeu R$ 657 milhões em repasses via Fundo de Participação

Tribunal de Contas decide reduzir
repasse do FPE para o RN em 2020
De acordo com TCU, esta é a primeira redução do coeficiente de participação nos últimos
anos. Desde então, a participação do Rio Grande do Norte apresentava evolução nos valores

Fundo de Participação

José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, sancionou a 
lei que institui o programa "Tercei-
ra Idade com Qualidade". A iniciati-
va, proposta pelo deputado estadual 
Albert Dickson (Pros), tem como 
objetivo a criação, o desenvolvimen-
to e a execução de políticas públicas 
dirigidas à população idosa.

“Envelhecer de forma saudável 
significa, em certo aspecto, garan-
tir aos idosos o pleno exercício da 
cidadania e a dignidade da pessoa 
humana. O programa visa à con-
tinuidade da participação na vida 

social, cultural, espiritual e cívica. 
Que o indivíduo em fase de enve-
lhecimento não se sinta excluído 
da sociedade e incapaz de exercer 
funções”, justifica Albert Dickson.

O IBGE aponta que, em 2026, 
o Brasil terá 32 milhões de sexa-
genários, o equivalente a 15% da 
população. As estatísticas apontam 
que a população passou a viver 
mais nas últimas décadas. “Dessa 
forma, é importante que os gover-
nos elaborem políticas públicas vol-
tadas ao bem-estar da população 
idosa, e que as pessoas busquem 

estilos de vida saudáveis e ativos, 
para chegar à velhice em condições 
de desfrutar com prazer e dignida-
de os anos a mais que a vida lhes 
reservou”, explica o parlamentar.

O programa Terceira Idade com 
Qualidade deverá ser desenvolvido 
de forma integrada pelas secreta-
rias de Saúde (Sesap), Educação 
e Cultura (Seec), do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social 
(Sethas), do Esporte e Lazer (Seel) 
e do Turismo (Setur), cujos repre-
sentantes deverão compor um gru-
po de gestão. Deputado Albert Dickson, autor do projeto

Projeto que garante mais qualidade
de vida para população idosa vira lei

Terceira idade

Eduardo Maia / ALRN

A Prefeitura do Natal ini-
ciou a demolição dos imóveis 
que apresentam problemas 
de estrutura, como rachadu-
ras, na Comunidade do Jacó, 
na zona Leste da capital po-
tiguar. No local, há um risco 
iminente de desabamento 
das casas.

O secretário de Obras Pú-
blicas e Infraestrutura (Se-
mov), Tomaz Neto, explicou 
que a ação de demolição será 
em etapas, por conta do risco 
de desabamento da encosta. 
“Iniciamos a demolição pela 
retirada da cobertura, com 
o objetivo de reduzir a carga 
sobre a encosta. Após isso, 
vamos partir para as outras 
partes dos imóveis”, ressaltou 
o gestor.

Ainda segundo Tomaz 
Neto, na primeira etapa se-
rão demolidas de 10 a 15 ca-
sas, num total de 33 imóveis: 
“Creio que concluiremos o 
trabalho dentro de aproxima-
damente 20 dias”.

Parceira da Secretaria de 
Obras Públicas na ação, a Se-
cretaria de Habitação já ini-
ciou a remoção de 18 famílias 
do Jacó para os residenciais 
Village de Prata, no bairro 
Planalto (zona Oeste), e São 
Pedro, nas Rocas (zona Les-
te), garantindo desse modo 
abrigo para os ex-moradores 
da comunidade.

Prefeitura começa 
a demolir imóveis 
que estão em área 
de risco no Jacó

Zona Leste

Imóveis têm risco iminente de desabar

José Aldenir / AgoraRN
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A premissa é uma só, reunidos no conjunto 
todos os elementos que hoje formam um partido 
que agora tem na sua fraqueza a ausência das suas 
duas maiores expressões, afastadas do campo de 
luta - o ex-deputado Henrique Alves, seu principal 
condutor nas campanhas; e o senador Garibaldi 
Filho, vencido nas últimas eleições. Anotem: ain-
da que pareça contraditório, sua única saída é a 
reconstrução em torno de Henrique ou a pulveri-
zação na eleição de 2020. 

O que parece impossível é justamente a única 
certeza: o partido é hoje um amontoado de nomes 
sem rumo definido, mas é por isto mesmo que tem 
em Henrique Alves seu ponto de convergência, por 
tradição e coerência de serviços prestados. É seu 
maior capital político. Se já seria, por si só, incon-
sistente afirmar que o partido perdeu as condições 
de luta, desidratado que foi pelas urnas, pior ainda 
seria desprezar sua estrutura nos 167 colégios elei-
torais do Estado. 

Por isso não é estranhável que Henrique tenha 
quebrado seu longo silêncio para garantir ao pre-
feito Álvaro Dias o direito de disputar a renovação 
do seu mandato. Teria sido um erro a omissão de 
sua voz contribuir para uma desestabilização da 
candidatura de um pemedebista, e muito mais nu-
ma hora em que a estratégia política recomenda 
não tentar voltar às ruas com uma chapa reunindo 
famílias, depois de colher duas derrotas nas recen-
tes disputas eleitorais.  

A primeira tarefa é a indispensável reconstru-
ção da unidade do grupo Alves que hoje enfrenta, 
nos corredores e salas de jantar, a voz dissonante 
do deputado Walter Alves, se é que fala também 
em nome do seu pai, o ex-senador Garibaldi Filho. 
Assim como o partido não pode subestimar a reto-
mada da aliança com o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT), a maior expressão em Natal, saído das 
urnas, em 2018, com uma maioria da ordem de 90 
mil votos. 

São as peças de um puzzle que está na mesa 
do ex-deputado Henrique Alves e só a ele cabe 
remontar e recompor. Um partido pode não ter 
obrigação de vencer, e não tem. Mas tem o dever 
político de proporcionar uma real perspectiva de 
vitória. Sem a chama do futuro acesa crepitando 
no calor da disputa, cairá inevitavelmente na perda 
daquele animus que precisa aquecer as legiões, se-
jam pequenas ou grandes, sob pena de sucumbir 
por pálida inanição.

Num ponto dois fatos se alinharam favoravel-
mente: a declaração de Henrique, de apoio à can-
didatura de Álvaro Dias, sinalizando para dentro e 
fora do grupo familiar; e os dados da pesquisa que 
apontou a boa posição do prefeito. Pode ser cedo 
e por não ser muito, mas são os dois ingredientes 
que fermentarão o partido ao longo deste ano. Se 
conseguir resistir ao tempo e às variáveis, chegará 
às urnas com suas legiões de pé e um comando de 
luta capaz de disputar. 

E o MDB, hein?

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
EFEITO
Mesmo sem afastar de todo o 
sopro do sucesso do carnaval, 
claramente benéfico ao pre-
feito Álvaro Dias, a pesquisa 
teve o efeito de consagrar seu 
direito legal de ser candidato.  

TOQUE
As pesquisas podem ser 
formuladas de forma indutiva, 
sabe-se, como é possível ter 
o bônus, se feitas na esteira 
de fatos fortes e positivos. 
Mas, são sempre indicadores 
inegáveis. 

AFAGO
Ninguém sabe é se não faltou 
um afago no ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves, aquele que 
apostou no carnaval de Natal. 
Alves teve 90 mil votos de 
maioria no eleitorado nata-
lense.

AVISO
Se algumas figurinhas oficiais 
não forem contidas na mania 
de buscar as fontes desta e  de 
outras colunas, o governo vai 
acabar meio abilolado. Este é o 
vício das almas quando bobas.

ALIÁS
Não são saúvas só do governo 
atual. Também formigavam 
nos governos passados, daí 
ser o ruído do aplauso, como 
esta coluna afirmou, o maior 
adversário do poder. Ontem e 
hoje.

FLAGRA
Nosso gourmet, Mano Targi-
no, de cachecol e tudo, foi visto 
num restaurante ao Norte de 
Portugal, degustando o Leitão 
à Bairrada. E prometendo 
fazer igual. Aqui. No Pata 
Negra. 

LUXO
Na boa tradição portuguesa o 
Leitão à Bairrada é conside-
rado, por quem sabe, uma das 
sete maravilhas da gastro-
nomia lusitana. Agora será 
feito pelo chef Targino, lá da 
Cangaira.

PALCO

BRILHO
Kleber Morais foi um dos 
médicos homenageados du-
rante o Encontro Nacional de 
Ultrassonografia, em Maceió. 
Com direito a ter o nome cava-
do no baixo-relevo do granito.

AVISO
“A revolução dos cretinos não 
é privilégio da direita, mas 
ganha poderoso impulso com 
a ascensão de Jair Bolsonaro”. 
Luís Francisco Carvalho 
Filho, advogado, na Folha, 
23.3.19.

RECEITA
Segundo o advogado, a cretini-
ce que o Brasil vive hoje mete 
Deus em tudo, despreza a his-
tória, defende a proliferação 
das armas, teme o comunismo 
e é contra a ciência e a arte.

FESTA
O jornalista Afonso Lauren-
tino, que João Batista Ma-
chado diz ter sido o sociólogo 
da esperança, faz agora 85 
anos. Aluizio Lacerda sugere 
que Afonso faça uma festa 
dançante.

MUSEU
Por falar em Aluizio Lacer-
da: sua pesquisa sobre a 
Assembléia do Museu con-
tinua com descobertas. Ele 
quer contar o episódio que 
até hoje é inédito na história 
política do RN.

REFORMA
O advogado e leitor Williams 
Nunes escreve do Algarve, 
Portugal, onde reside hoje, 
para dizer que a reforma 
da previdência precisa ser 
discutida com cuidado. Nada 
de correria. 

PONTOS
Para Williams, a Câmara 
Federal tem defeitos, mas é 
bom entender que a reforma 
não é só econômica. É também 
social. Define a sobrevivência 
num país de grandes desigual-
dades.

CAMARIM

CENA
Fui contemporâneo e atuante como colunista 
quando Lenine Pinto, batendo a poeira da pro-
víncia, levantou a tese da chegada de Pedro 
Álvares Cabral na enseada de Touros e não de 
Porto Seguro, na Bahia. Foram poucos naque-

la hora, mas estão registrados por Lenine no 
seu ‘O Mando do Mar’. Foi o jornalista Ale-
xandre Garcia a primeira voz do jornalismo 
nacional a assumir a tese de Lenine e divul-
gá-la. O debate, seja como e com quem for, é 
enriquecedor.  

“ “Ter lutado e ter perdido
é melhor / do que nunca
ter lutado”
Arthur Hugh Clough, 
poeta inglês (1819-1864). 
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Os resultados de uma pesqui-
sa de avaliação dos primeiros dois 
meses de gestão do presidente Jair 
Bolsonaro, da governadora Fátima 
Bezerra e do prefeito de Natal, Ál-
varo Dias, mostram que a popula-
ção de Natal está dando um maior 
tempo para analisar o trabalho 
dos gestores locais em detrimento 
da administração federal, segun-
do analistas políticos ouvidos pelo 
Agora RN.

De acordo com os dados do Ins-
tituto Consult, o prefeito Álvaro 
Dias tem 57,13% de aprovação, a 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
ficou com 47,13% e o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) teve 41,13% 
entre a população de Natal. Com 
relação aos dados de desaprova-
ção, a pesquisa mostra que Álvaro 
Dias tem 16,13%, Fátima Bezerra 
fica com 22% e Bolsonaro atinge 
37,25%.

Para o cientista político Bruno 
Oliveira, ao analisar a situação de 
Álvaro Dias, o atual prefeito ainda 

precisa imprimir um ritmo próprio, 
para fortalecer a sua própria ima-
gem de gestor na cidade. Segundo 
Bruno Oliveira, o prefeito ainda é 
desconhecido da maioria das pes-
soas, que ainda enxergam a atual 
administração “muito com a cara 
de Carlos Eduardo Alves”. Vale 
lembrar que Carlos Eduardo Alves, 
reeleito em 2016 para a Prefeitura 
do Natal, renunciou ao mandato 
no ano passado para disputar – e 
perder – as eleições para o Governo 
do Rio Grande do Norte. Ele foi su-
cedido pelo então vice, Álvaro Dias. 
“O prefeito ainda não teve tempo 
de dar a sua própria cara na ad-
ministração, mas o resultado não 
deixa de ser bastante positivo para 
ele”, relata.

Sobre Jair Bolsonaro, o cientis-
ta político avalia que a redução na 
popularidade tem relação com os 
inúmeros problemas enfrentados 
pela administração federal. “De-
núncias, brigas políticas, brigas 
por espaço na sua base, desenten-

dimentos na base, etc. Isso tem 
gerado bastante notícia negativa 
e a expectativa das pessoas era de 
que ele fosse mostrar serviço muito 
rapidamente. Só que administrar é 
bem mais complexo do que se ima-
gina”, aponta.

Ele analisa que apesar de o Rio 
Grande do Norte enfrentar graves 
problemas financeiros, Fátima Be-
zerra apresenta uma gestão  mais 
organizada e com menos proble-
mas políticos. “Embora enfrente a 
grave crise financeira, conseguiu 

mostrar alguns resultados, como 
no caso da questão da segurança”, 
discorre o cientista.

Segundo Anderson Santos, 
professor de políticas públicas da 
UFRN, os números negativos de 
Jair Bolsonaro mostram que a po-
pulação não está tão disposta a dar 
maior tempo para que a governado-
ra apresente resultados, muito em 
razão das recorrentes crises políti-
cas do atual governo federal. “Te-
mos que olhar dois movimentos. O 
primeiro, ao que tudo indica, é que 
a população está dando um tempo 
para analisar melhor o governo 
Fátima Bezerra, mas, com relação 
ao Bolsonaro, a população não está 
tão disposta a dar este tempo para 
que ele apresente resultados. São 
julgamentos diferentes”, diz ele.

Sobre os resultados do prefeito 
Álvaro Dias, o especialista diz que 
ainda é preciso ter cautela, pois as 
pessoas ouvidas podem, ainda, es-
tar aprovando a gestão de Carlos 
Eduardo.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra 

Natalense quer mais tempo para avaliar 
gestões Fátima e Álvaro, dizem analistas 
Indíces de aprovação da governadora do Estado e do prefeito de Natal mostram que a população da capital está dando um 
crédito de confiança aos gestores locais; crises políticas e polêmicas derrubaram a aprovação do presidente Jair Bolsonaro    

Pesquisa 

José Aldenir / Agora RN

O prefeito Álvaro Dias sancio-
nou nesta terça-feira, 26, a lei que 
obriga o Município a divulgar, a 
cada 12 meses, o relatório sobre a 
manutenção as estruturas das pon-
tes, viadutos, passarelas, túneis e 
rodoanéis existentes em Natal.

Segundo a publicação, que está 
na edição desta terça do Diário Ofi-
cial do Município, os relatórios de 

manutenção devem conter resumo 
explicativo e de fácil compreensão 
sobre a condição estrutural das 
edificações.

De acordo Tomaz Pereira Neto, 
titular da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas (Semov), o órgão 
ficará com a responsabilidade de 
analisar a situação das grandes es-
truturas viárias, como pontes e via-

dutos, enquanto que a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU) vai ficar com as passarelas 
e rodoanéis.

“Temos uma equipe para rea-
lizar os estudos. Nós, inclusive, já 
realizamos a análise dos equipa-
mentos a cada seis meses”, relata 
Tomaz Pereira.

A medida acontece uma sema-

na depois que o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) declarou situação de 
emergência na ponte Presidente 
Costa e Silva, mais conhecida como 
Ponte de Igapó. Com 606 metros 
de extensão e 12 metros e meio de 
largura, a estrutura foi construída 
em 1970, mas a última ação de ma-
nutenção foi realizada em 1990. 

Prefeitura vai produzir relatório sobre 
situação de pontes e viadutos em Natal

Manutenção

Ponte de Igapó: situação de emergência

José Aldenir / Agora RN
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Marcelo Hollanda
Repórter

Quinta-feira, 21, Brasília. O 
deputado estadual Hermano Mo-
rais (MDB) e o senador Jean-Paul 
Prates (PT) estão no gabinete do 
vice-presidente do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca, Maurício Bandeira Maia. 

Foi quando Jean Paul teve 
um lampejo criativo. Resolve ali 
mesmo fazer uma pesquisa sobre 
os valores das passagens de Bra-
sília-Natal e Brasília-João Pessoa. 

“Não deu outra, para João 
Pessoa estava a metade do preço”, 
contou Hermano ao Agora RN 
nesta terça-feira, 26. 

Não só para os empresários 
do turismo potiguar, mas para a 
prefeitura e o governo estadual, 
esta semana será decisiva. Defi-
nirá a estratégia para tratar as 
discrepâncias nos custos das ta-
rifas aéreas praticadas em Natal 
na relação com Fortaleza, Recife e 
João Pessoa, a apenas 190 Km de 
distância.

Começa com a audiência pú-
blica na Assembleia nesta quar-
ta-feira e continua na sexta-feira e 
no sábado, 29 e 30, no 10º Fórum 
de Turismo de Natal.

O cálculo é de que essa varia-
ção contra Natal, no caso de João 
Pessoa, oscile de 22,5% até 112%, 
o que coloca a capital paraibana 
como um destino mais importante 
do que Natal. 

Uma situação insustentável, 
segundo o deputado estadual Her-
mano Morais. 

“Tanto o valor das passagens 
quanto a falta de voos encarece a 
vida tanto de turistas como a de 
profissionais, que poderiam ir a 
voltar à Brasília no mesmo dia, 
mas precisam pagar uma diária 
de hotel a mais”.

Ele se refere especialmente 

aos advogados, que vão à capital 
federal para participar de audiên-
cias, mas estende o problema para 
centenas de pessoas, que usam os 
voos para entrar ou sair. 

Obrigados a apertar o cinto 
quando chegam ao destino, os tu-
ristas que visitam o Rio Grande do 
Norte têm deixado muito menos 
dinheiro no destino. 

“A consequência disso é que 
Natal é hoje a capital brasileira 
com as mais baixas tarifas hotelei-
ras”, reconhece a secretária esta-
dual de Turismo, Ana Costa. 

Na última segunda-feira, 25, 
ela convocou o trade turístico de 

Natal para relatar o que trouxe 
de São Paulo depois de uma incur-
são, junto com o secretário de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, 
às companhias aéreas.

A conclusão do grupo: ao bai-
xar a alíquota de ICMS do quero-
sene de aviação de 17% para 12%, 
o então governo Robinson Faria 
não negociou nenhum tipo de 
contrapartida com as companhias 
aéreas. Já a Paraíba e o Ceará, 
que pode zerar o ICMS do QA, não 
cometeram o mesmo erro. 

Para empresários do trade que 
compareceram ao encontro, agora 
que todos os principais destinos 
brasileiros passaram a dar gene-
rosos descontos no combustível 
de aviação, pensar apenas em de-
sonerá-lo não será suficiente para 
atrair novos voos. 

O deputado Hermano Morais 
lembra que a divulgação, nesta se-
gunda, dos dados do Caged – Ca-
dastro de Empregados e Desem-
pregados – mostrando a queda 
da mão de obra formal em todos 
os setores da economia potigua -, 
reflete de certa maneira uma das 
consequências dessa questão das 
tarifas aéreas. 

"Precisamos resolver isso com 
urgência. Ou é agora ou nunca".

Deputado Hermano Morais (MDB) convocou a audiência pública sobre as tarifas

Audiência pública e Fórum do Turismo 
discutem preço de tarifas aéreas no RN
Governo, município, empresários e população começam a desvendar o mistério dos preços das 
passagens aéreas serem tão mais caras em Natal na comparação com João Pessoa, Recife e Fortaleza

Passagens

José Aldenir / Agora RN

A Federação do Comércio de 
Bens Serviços e Turismo (Feco-
mercio-RN) apresenta nesta quar-
ta-feira, 27, durante a audiência 
pública sobre “Os valores abusivos 
das passagens aéreas e os prejuízos 
que causam ao Rio Grande do Nor-
te” um estudo comparativo das ta-
rifas aéreas praticadas em Natal, 

João Pessoa, Recife e Fortaleza. 
Segundo o coordenador do 

Câmara Empresarial de Turismo 
da Fecomercio, George Costa, a 
ideia de que as tarifas por Natal 
seriam mais caras em função das 
economias mais pujantes de Per-
nambuco e do Ceará caíram por 
terra quando João Pessoa passou a 

exibir tarifas aéreas entre 22,5% a 
112% mais baratas na relação com 
Natal. 

Para Costa, isso abriu a possi-
bilidade do RN começar a brigar 
por condições semelhantes, já que 
está comprovado que Natal passou 
a prover passageiros para João 
Pessoa, criando um mercado infor-

mal de transportadores. 
Ele acredita que o momento 

mais importante nesse debate 
para o RN foi a visita do deputa-
do Hermano Morais e do senador 
Jean Paul Prates, na semana pas-
sada, ao Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), para 
denunciar essa situação.

Fecomércio divulga estudo comparativo 
sobre valor de passagens nesta quarta

A Avianca Brasil anun-
ciou nesta terça-feira, 26, que, 
a partir de abril, vai deixar de 
operar 21 rotas, o que equiva-
le a aproximadamente 40% 
dos 53 trajetos nos quais a 
companhia opera atualmen-
te. Dentre estas rotas, estão a 
ida e a volta do trajeto Natal-
-Rio de Janeiro (Galeão).

Com isso, os potiguares 
só terão duas opções de com-
panhia aérea em voo direto 
para ir ao Rio de Janeiro: a 
Latam e Gol. A companhia 
aérea Azul também leva os 
potiguares ao Rio de Janeiro, 
mas com escalas.

Além das rotas, a Avian-
ca decidiu fechar três bases 
operacionais em aeroportos: 
Galeão (RJ), Petrolina (PE) 
e Belém (PA). Desde o ano 
passado, a companhia aérea 
passa por um processo de re-
cuperação judicial.

A Avianca afirmou que 
os passageiros que já com-
praram passagens para os 
destinos encerrados poderão 
solicitar o reembolso, que se-
rá feito em até sete dias após 
o pedido. A Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) deter-
mina que o passageiro seja 
ressarcido da mesmo forma 
que pagou (dinheiro em espé-
cie ou estorno no cartão).

A Avianca diz que, se 
preferir, o passageiro poderá 
ser reacomodado em voos de 
outras companhias. 

Avianca encerra  
voo Natal-Rio de 
Janeiro e outras 
20 rotas no País

Fechamento

Avianca fechará rotas em abril

Avianca / Reprodução
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O presidente do Sistema Feco-
mércio RN, Marcelo Queiroz, ava-
liou nesta terça-feira, 26, que, ape-
sar de a reforma trabalhista estar 
em vigor desde novembro e o nú-
mero de desempregados no Brasil 
continuar alto, a situação “estaria 
bem pior” se a nova legislação não 
estivesse vigente.

“A reforma trabalhista chegou 
em um momento de crise e ainda não 
deu os resultados que se esperam, 
mas se ela não houvesse entrado em 
vigor, estaria muito pior. Fechamos 
muitas lojas no Brasil, mas outros 
estados estão tendo recuperações 
mais rápidas, só que, infelizmente o 
Rio Grande do Norte está passando 
por uma crise mais acirrada”, disse 

Queiroz em entrevista ao programa 
Jornal Agora, apresentado pelos jor-
nalistas Alex Viana e Anna Karinna 
Castro, na rádio Agora FM (97,9).

De acordo com Marcelo Queiroz, 
em 2018, o Rio Grande do Norte 
fechou o ano com vendas positivas 
em 5,7%. O número, contudo, não é 
o suficiente o bastante para o presi-
dente da Fecomércio.

“Esperávamos crescer 10%, por-
que de 2014 a 2016 tivemos uma 
queda total de 18%. Ainda temos 
12% para recuperar. A mesma coi-
sa acontece no emprego. Perdemos 
24.500 empregos nesse período. Em 
2018 tivemos um crescimento de 5 
mil empregos, e aí ficamos com um 
déficit de 18 mil. Isso mostra que te-

mos uma grande ladeira para subir 
nessa retomada”.

Marcelo Queiroz analisou a 
crise econômica pela qual passa o 
Governo do RN e afirmou que ela 
tem sido decisiva para a falta de 
evolução na economia do Estado.

“A governadora Fátima Bezerra 
(PT) recebeu o governo com quase 
quatro folhas negativas. A dificul-
dade financeira do governo é basi-
camente a folha e o déficit com for-
necedores. Está o funcionário sem 
receber, e a empresa sem receber. 
Isso deixa nossa economia difícil. 
Se não tem dinheiro para pagá-los, 
não vai ter para investimentos e 
infraestrutura, que geram mais 
empregos”, observou. Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio: "esperávamos crescer 10% em 2018"

Sem reforma, desemprego estaria bem 
pior, avalia presidente da Fecomércio
Marcelo Queiroz analisou a crise econômica pela qual passa o Governo do Rio Grande do Norte e afirmou que ela tem sido 
decisiva para a falta de evolução na economia do Estado; comércio potiguar fechou ano de 2018 com 5,7% de vendas positivas 

Trabalhista

José Aldenir / Agora RN

Após a assinatura da portaria 
que sistematiza o processo de tra-
balho para a instalação de ofícios de 
atuação concentrada em polo nas 
procuradorias regionais eleitorais, 
concretizada pela procuradora-ge-
ral da República, Raquel Dodge, no 
último dia 22, vai haver mudanças 
na estrutura do Ministério Público 
Federal no Rio Grande do Norte: o 
número de procuradores eleitorais 
saltará de dois para quatro.

As normas básicas sobre o trâ-
mite para a instalação de ofícios de 
atuação concentrada em polo nas 
Procuradorias Regionais Eleitorais 
foram estabelecidas na Portaria 
PGR/MPF 212/2019. O texto tra-
ta da designação de membro para 

atuação no ofício, casos de acumu-
lação com ofício de origem, além 
dos encaminhamentos que devem 
ser adotados por meio do sistema 
Único. Segundo a norma, a desig-
nação de membro para atuação em 
ofício especializado de atuação con-
centrada em polo na Procuradoria 
Regional Eleitoral se dá por meio 
de portaria. 

Portarias assinadas nos últi-
mos dias pela procuradora-geral 
Eleitoral, Raquel Dodge, instituí-
ram ofícios de atuação concentrada 
em polo no âmbito do Ministério 
Público Eleitoral em mais quatro 
unidades da federação. Rio de Ja-
neiro, Rondônia, Distrito Federal e 
Sergipe ganharam reforço na atua-

ção eleitoral e passam a contar com 
a nova estrutura. Os ofícios vão 
prestar apoio em matérias comple-
xas relacionadas às eleições.

Os ofícios junto às Procurado-
rias Regionais Eleitorais têm cará-
ter permanente ou temporário em 
quatro áreas: Ofício Regional Elei-
toral Adjunto; Ofício de Fiscaliza-
ção Partidária e Patrimônio Eleito-
ral; Ofício de Contencioso Eleitoral 
e Ofício de Revisão Eleitoral. No 
último mês, Minas Gerais, Bahia 
e Paraíba também começaram a 
atuação concentrada em polo. O 
pedido do Rio Grande do Norte já 
foi feito e aguarda a publicação da 
portaria da procuradora-geral, Ra-
quel Dodge. Procuradora-geral, Raquel Dodge

Ministério Público Federal no RN terá mais 
dois membros dedicados à pauta eleitoral

Vagas

Wilson Dias / Agência Brasil

SEGUNDOS
EM QUINZE

Dívidas com a União 
passam de R$ 2 trilhões
A quantidade de devedores da 
União chegou a 4,6 milhões, 
em 2018. A dívida total é de 
R$ 2,196 trilhões, sendo que 
44,8% desse valor é considerado 
irrecuperável, segundo dados da 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). Os grandes 
devedores, considerados aqueles 
com débitos acima de R$ 15 
milhões, chegaram a 28.339, mas 
eles representam somente 1% do 
total. Apesar de serem em menor 
número, eles são responsáveis 
por 62% da dívida ativa da União 
e do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), no valor total 
de R$ 1,368 trilhão. De acordo 
com os dados do relatório PFGN 
em Números, do total da dívida 
ativa, 71% são débitos tributários, 
22% são previdenciários, 6% não 
tributários (como multas) e 1% 
são referentes ao FGTS.
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros
O amor nas dobras do tempo

É Superman, sim, o 
grande culpado da minha 
obsessão por ficção cientí-
fica, especificamente por 
viagens no tempo. Não 
eram poucas as aventuras 
nas revistinhas da editora 
Ebal dos anos 1960 que 
traziam meu super-herói 
preferido atravessando a 
barreira do tempo, voando acima da velocidade 
da luz.

Tatuou-se na memória uma contracapa que 
se repetiu por meses divulgando um almanaque, 
as edições volumosas e coloridas que circulavam 
anualmente, com Superman atravessando uns 
grandes anéis luminosos, cada um com números 
de anos do passado. Foi a primeira imagem que vi 
sobre viagem no tempo.

Daqueles anos para cá, vão-se meio século, 
consumi milhares de histórias sobre o tema, em 
revistas, livros, filmes e documentários. O tempo 
é presença constante nos meus pensamentos diá-
rios, como um chip emocional que me acompanha 
desde a infância. Vivo a lembrar dos instantes que 
pensava nele.

E vivo também fazendo reparos nos roteiros 
que leio e vejo, como a buscar uma realidade im-
possível na concepção de acontecimentos no pas-
sado, presente e futuro. Algumas vezes gosto, acho 
verossímil, instigante; noutras vezes gosto, mas 
critico exageros que passam ao largo de conceitos 
físicos ou quânticos.

A trilogia De Volta Para o Futuro se tornou 
uma das obras preferidas, ao lado do clássico Má-
quina do Tempo, de  H. G. Wells; do primeiro Pla-
neta dos Macacos; do romance Linha do Tempo, 
de Michael Crichton; dos românticos Em Algum 
Lugar do Passado e Meia Noite em Paris; e óbvio 
das revistas do Superman.

Semana passada, após assistir ao bom filme 
espanhol Durante a Tormenta, que aborda inteli-
gentemente a temática, dou de cara com a série Se 
Eu Não Tivesse Te Conhecido, também produzida 
na Espanha e que foi ao ar no ano passado pela re-
de catalã TV3, estando agora disponível na grade 
de ofertas da Netflix.

São dez episódios da primeira temporada que 
eu vi num só fôlego. Aliás, a série de tão boa é de 
tirar o fôlego. Um roteiro primoroso e que sugere 

grandes dificuldades de 
concepção. A trama mostra 
o tempo com diversas variá-
veis através de mundos pa-
ralelos, onde a vida ocorre a 
partir de outras escolhas.

Conta a história de Edu-
ard, um pai de família com 
bom emprego e que após 
sentir-se culpado pela mor-

te da mulher e de um casal de filhos, tenta pular 
de uma ponte e é salvo por uma velha senhora, 
cientista especializada em física quântica que lhe 
mostra um portal que o levará a outros universos.

A perspectiva de poder encontrar outras expe-
riências de vida, ou cópias do nosso mundo, faz o 
protagonista desejar reencontrar sua família; só 
que cada vez que ele interfere uma nova tragédia 
ocorre. Sua mulher é Elisa, um grande amor surgi-
do nos tempos de faculdade, mas que ele conheceu 
na infância.

Eduard e Elisa irão se reencontrar em diversas 
situações, em épocas distintas, gerando momen-
tos tensos, loucos e amorosos. O rapaz só tem um 
intento: consertar o erro que provocou o acidente 
e salvar a vida da família. Entre desesperos e 
dúvidas, ele vai estreitando a convivência com a 
cientista.

Uma das alternativas que Eduard imagina 
para salvar a vida do seu amor é evitar o encontro 
na universidade, o primeiro olhar que acendeu a 
chama. Mas há um fator preponderante, uma ex-
plosão inicial como o big bang. Um primeiro beijo 
durante uma dança quando eles tinham dez e sete 
anos respectivamente.

É esse beijo que se tornará o efeito borboleta, 
como na Teoria do Caos sobre o bater de asas num 
extremo do planeta ter a força de causar uma tor-
menta no outro extremo. Ou seja, a mínimo alte-
ração no início de um evento gera consequências 
enormes e desconhecidas no futuro. Ou noutra 
realidade.

Num dos mundos paralelos, Elisa trocou ar-
tes por ciência e especializou-se numa teoria do 
tudo, tornou-se uma cientista famosa e casou com 
o grande amor da sua vida, desaparecido tragica-
mente. Ela usará a força maior do universo para 
recompor seu mundo. A bela série espanhola é so-
bre amores sem fim. E a trilha sonora nos arranca 
uns pingos d’água dos olhos.

FEVEREIRO
A desproporção entre os governos local 
e federal nos resultados do emprego 
formal em fevereiro mostra que o PT 
entende do mês apenas no carnaval. 
O melhor índice do Brasil nos últimos 
5 anos e um dos piores índices do RN 
sinalizam a diferença gritante entre 
as duas formas de gestão.

CARNES
O mercado da pecuária nacional 
está em êxtase com a parceria 
firmada entre o Brasil e os EUA. A 
real perspectiva da venda de carnes 
brasileiras para o mercado americano, 
um dos maiores consumidores e 
maior consumidor de hambúrgueres 
e salsichas, pode estourar a nossa 
produção.

SALÁRIOS
Tem razão a presidente do Sinsp 
quando ergue a voz cobrando o 
pagamento do 13º salário de 2017 aos 
aposentados e pensionistas, cuja soma 
hoje é de R$ 38 milhões. É que parte 
do dinheiro dos royalties antecipados 
já está na conta do governo com saldo 
suficiente para quitar a dívida.

CALADO
Exímio articulador com portas abertas 
em todos os grupos políticos, uma 
esposa senadora, um irmão deputado 
federal e conhecedor dos caminhos 
e escaninhos do poder, uma malha 
de lideranças nas cidades da Grande 
Natal, bom trânsito no ambiente 
empresarial. Um pouco do perfil de 
Jaime Calado.

REVIRAVOLTA
Até o The New York Times pediu 
desculpas, e outros jornais preferiram 
manter a arrogância típica da grande 
mídia. Segunda-feira foi um dia 
perfeito para o presidente americano 
Donald Trump, inocentado pela 
Justiça das falsas denúncias de 
cumplicidade com Moscou na eleição 
presidencial.

O ILUMINADO
Uma curiosidade ocupa as mentes do 
mundo político na área metropolitana. 
Todos tentam descobrir quem 
é o vereador com o poder da 
luminescência e já tratado como 
“Iluminado”. Há quem diga que 
as reluzentes vestes do moço estão 
causando inveja em alguns padres da 
Grande Natal.

O choro é livre e graças 
aos militares, o Brasil 

também.

(Joyce Hasselmann)

A última vitória digital da 
esquerda foi no Orkut.

(Jean Gabriel Maehn)

Nenhum governo aprova 
projetos sem articula$ão 

com a Câmara.

(Leo Pantera)

PICARDIA NAS REDES

MISTÉRIO
O corpo de bombeiros, a 
capitania dos portos e o 
controle de operações aéreas 
em Florianópolis, SC, 
continuam investigando sobre 
a enorme bola de fogo que 
cruzou e iluminou o céu da 
cidade e despencou no mar. 
O clarão foi visto em praias 
catarinenses e há relatos até no 
litoral gaúcho.

PASSAGENS
A disparidade de preços nas 
passagens aéreas tiradas em 
Natal em relação a outras 
capitais nordestinas continua 
preocupando o setor turístico e 
o cidadão potiguar que precisa 
viajar. Um empresário aloprou 
e vai oferecer serviço de vans 
para levar passageiros até o 
aeroporto de João Pessoa.

LANÇAMENTO
Natal vai receber amanhã os 
dois novos modelos da marca 
BMW, durante evento às 19 
horas na loja Redenção BMW, 
situada na Avenida Prudente 
de Morais, 3966, Lagoa Nova. 
A clientela e convidados 
poderão conferir as novidades 
tecnológicas do BMW X5 e do 
Novo BMW Série 3.

POLÍCIA
O que pode ter acontecido em 
Oslo, Noruega, com suas ruas 
isoladas por fitas amarelas da 
polícia? O que houve no país 
de vida tranquila? Foi só mais 
uma edição do “Krim Festivale”, 
o maior encontro de autores de 
romances policiais, que ocorreu 
entre os dias 21 e 23 de março, 
atraindo multidões.

SUCESSO
A loirinha da foto se chama 
Billie Eilish, tem apenas 17 
anos, e nasceu em Los Angeles, 
a terra das estrelas. A garota 
está revolucionando a indústria 
musical com uma fusão de 
rock balada e eletropop, isso 
tudo combinado com melodias 
místicas e uma voz que encanta. 
Billie, mesmo nome da grande 
diva do jazz, está tendo uma 
média mensal de 31 milhões de 
ouvintes na plataforma Spotify.

“ A angústia de ter perdido 
não supera a alegria de ter 
um dia possuído”

(Santo Agostinho)
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...do portal Jornalistas Livres: "Os 
procuradores da Lava Jato fizeram um 
outdoor e colocaram no caminho entre  
o aeroporto e Curitiba. O outdoor tem a 
foto de todos eles e a mensagem: aqui se 
cumpre a lei.Quem é que paga o outdoor 
dos exibicionistas lavajateiros?"; 
...do jornalista Kennedy Alencar: "Que 
papelão! Juiz federal Marcelo Bretas 
decretou prisões preventivas sem 
consistência. Instância superior corrigiu, 
mas espetáculo midiático e manipulação 
da opinião pública ocorreram. Dano à 
democracia e enfraquecimento da Lava 
Jato são efeitos desse abuso de poder"; 
...da revista Exame: "Insatisfação pode 
disparar nova greve, diz representante 
de caminhoneiros".

>> GIRO PELO TWITTER...

CONFIANTE
Se depender da diretoria do Banco do 
Brasil no RN, o banco fará a renegociação 
da folha de funcionários do Estado. Quem 
disse isso foi a governadora Fátima 
Bezerra, nesta segunda-feira, em reunião 
com a Fecam.  
Em seu discurso, a petista afirmou que 
o BB no RN está "empenhado" e que se 
dependesse da direção local o processo já 
teria sido concluído. No entanto, é preciso o 
aval nacional. "Estamos confiantes", disse 
Fátima.

SAÍDA
Falando na governadora... Ela arrumou 
uma saída para ficar bem diante da 
opinião pública e jogou a pressão para os 
deputados, na decisão de regulamentar 
pagamento de 13º salário e retroativos 
desde 2015 aos parlamentares da 
Assembleia Legislativa, que já 
regulamentaram o recebimento dos 
benefícios, os quais eles já vinham 
recebendo normalmente.

EM CAMPANHA
Nesse período de apresentação das 
declarações do Imposto de Renda 2019, 
a Frente da Criança e do Adolescente, 
coordenada pela vereadora Júlia 
Arruda, está promovendo a Campanha 
"Eu Declaro, Eu Apoio". O objetivo é 
incentivar a destinação de recursos 
para projetos sociais que beneficiam 
crianças e adolescentes em Natal. Para 
colaborar, basta acessar a opção "Doações 
Diretamente na Declaração - ECA" no 
programa da Receita Federal ou falar 
com seu contador. É simples, rápido e não 
custa nada a mais para o contribuinte.

FALANDO... 
Em meio às criticas feitas sobre os altos 
valores pagos nas passagens aéreas 
saindo de Natal e sobre a estrutura física 
do aeroporto de São Gonçalo, eis que o 
secretário de Planejamento do Estado 
Aldemir Freire utilizou mais uma vez 
o seu Twitter para divulgar números 
oficiais a respeito do assunto.

NÚMEROS
O secretário afirmou que "no primeiro 
bimestre de 2019 passaram pelo 
aeroporto de Natal 464.421 passageiros, 
representando um crescimento de 1,73% 
sobre os 456.518 passageiros no mesmo 
período do ano passado".  
Aldemir também ressaltou o número 
crescente na movimentação de cargas. 
"Cresceu 3,8% no mesmo período", 
escreveu.

MAIS MULHERES
Aprovado na Comissão de Direitos Humanos, o 
relatório da Senadora Zenaide Maia ao Projeto 
de Lei 414 que estabelece percentuais mínimos 
de dez e vinte por cento para as mulheres, na 
composição dos órgãos executivos dos conselhos 
fiscalizadores de profissões regulamentadas, 
incluindo a Ordem dos Advogados do Brasil e 
suas seccionais nos Estados. 
Zenaide observa em seu relatório que “tendo 
em vista a notória sub-representação feminina 
naqueles órgãos, regidos por leis federais, em 
notório desrespeito à competência feminina 
para atuar em determinados campos 
profissionais, o projeto combate preconceitos 
inaceitáveis, conclui a senadora”.

OPINIÃO 
"Não se pode construir uma maioria de 3/5 
com o mesmo discurso do primeiro turno. Para 
vencer o 1ºturno numa eleição presidencial, 
basta um núcleo compacto de 20%. Para uma 
emenda constitucional, é preciso uma quase 
unanimidade. Temos que abandonar a lógica 
da campanha e agregar". Do empresário 
potiguar Flávio Rocha, em seu Twitter, sobre a 
relação entre a família Bolsonaro, Congresso e 
aprovação de medidas do novo governo.

HOMENAGEM
O reitor do UNI-RN, professor Daladier 
Cunha Lima, será um dos homenageados 
com a comenda “Enélio Lima Petrovich”, pelo 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Norte. A sessão solene para a entrega da 
comenda acontece nesta quinta, dia 28 de 
março, data em que também se comemora os 
117 anos de fundação do Instituto. Durante a 
sessão se dará a posse da nova diretoria e de 
novos sócios.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

>> Encontro. No dia 2 de abril, das 16h às 22h, o Spaço Guinza abre 
suas portas para o já tradicional 13º Encontro de Noivas & Debutantes, 
uma oportinidade ímpar para conhecer alguns os melhores fornecedores 
do Estado e o que existe de melhor qualidade para os interessados em 
realizar a sua festa. A entrada para o evento será uma lata/pacote de leite 
que será revertida para uma instituição finalntrópica.

Atleta: O vereador 
natalense Kleber 

Fernandes foi 
medalhista na 

Copa de São Paulo 
de Judô, neste 

fim de semana. 
Ele conquistou 

o 3o lugar na 
categoria Master  

representando o RN 
na competição

Vereadora
Júlia Arruda em 
campanha para 
a apresentação 
das declarações 
do Imposto de 
Renda 2019, 
com a Frente 
da Criança e do 
Adolescente

Instagram

Assessoria

Cedida Divulgação

Renata Freitas durante lançamento Arezzo no 
Natal shopping

Desfile Miu Miu Inverno 2020, em Paris
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Rodrigo Ferreira
Repórter

O maior sonho do torcedor 
do América está muito próximo 
de ser realizado. Em construção 
desde 2012, o estádio do clube, 
denominado "Arena América", 
atingiu neste mês de março 98% 
de conclusão e já tem data para 
ser inaugurado: 12 de maio, dia do 
primeiro compromisso em casa na 
fase de grupos da Série D de 2019, 
contra o xará América-PE.

A data da inauguração foi 
confirmada ao Agora RN pelo pre-
sidente Eduardo Rocha. Em entre-
vista, o mandatário destacou que 
faltam pouquíssimos ajustes para 
que o estádio fique em plenas con-
dições de uso. A intenção é agen-
dar a primeira vistoria do Corpo 
de Bombeiros para a próxima se-
mana, que deve dar o aval para a 
utilização da praça.

"As obras seguem de vento em 
popa (muito ágeis). Estamos na 
fase final da instalação de equipa-
mentos e vamos convocar os bom-
beiros na semana que vem para 
fazer a vistoria. Nesta semana, 
implantamos corrimões nas esca-
das e instalamos novas cadeiras. 
Vamos inaugurar no primeiro jogo 
em casa pelo Campeonato Brasi-
leiro da Série D, dia 12 de maio", 
cravou Rocha.

Segundo o dirigente, a Arena 
América terá capacidade inicial 
para 5 mil torcedores em suas 
arquibancadas de concreto. No en-
tanto, será instalado um lance de 
arquibancada móvel com outros 5 
mil de capacidade, totalizando 10 
mil. Essa estrutura móvel será 
também disponibilizada para a 
imprensa no início das operações, 
com cabines móveis.

Em dezembro do ano passado, 
a diretoria rubra se reuniu com 
representantes da Prefeitura de 
Parnamirim, inclusive com o pre-

feito da cidade, Rosano Taveira, 
para discutir obras no entorno do 
estádio, principalmente de acesso. 
A pauta era um acesso direto da 
BR-101 via lateral do IFRN, mas 
segundo Rocha, até agora não hou-
ve avanços.

"A gente se reuniu mas eu até 
agora não vi nenhum resultado. O 
único acesso que temos para o CT 

(e consequentemente para o está-
dio) é o que já existe (pela Av. Dr. 
Mário Negócio)", declarou o pre-
sidente, que quando questionado 
sobre esse fato, foi cirúrgico ao ga-
rantir que isso não inviabilizará jo-
gos com grandes públicos no local.

"Claro que não. Temos o acesso 
normal que vai para o CT, e é bom 
frisar que nós não colocaremos 

jogos com públicos baixos. Cinco 
mil pessoas em um estádio é coisa 
para time pequeno. Teremos dez 
mil torcedores na Arena. O acesso 
é realmente uma coisa que não nos 
preocupa. Vamos utilizar o que te-
mos a disposição", concluiu.

A Arena América ficou mar-
cada por ter sido construída com 
recursos quase que 100% oriundos 

dos torcedores. Foram os adeptos 
os responsáveis pelas compras 
de materiais hidráulicos, elétri-
cos e até pilares de sustentação 
dos camarotes. O último balanço 
revelado pela diretoria, em 2018, 
apontava investimento de R$ 6,8 
milhões no estádio, "sem ter sido 
necessário se desfazer de nenhum 
outro patrimônio para isso". 

Corrimões são parte dos últimos ajustes da primeira etapa da Arena América

Acesso de torcedores às arquibancadas será por trás; obras estão 98% concluídas

Primeiras cadeiras já foram instaladas no lance de arquibancada de concreto

Atletas treinam no campo do estádio durante a tarde desta terça-feira, 26

Com 1ª etapa 98% pronta, América marca 
inauguração de arena para 12 de maio
Estádio terá capacidade inicial para 5 mil torcedores em suas arquibancadas de concreto, mas contará, ainda, com outros
5 mil lugares móveis; estreia será no primeiro jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C, contra o xará América-PE

Casa nova

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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O delegado titular da Delegacia 
Municipal de Caicó, Leonardo Ger-
mano, responsável pela investiga-
ção do assassinato da estudante 
Zaira Cruz revelou, nesta terça-fei-
ra, 26, que a universitária foi víti-
ma de feminicídio e dois estupros 
praticados por Pedro Inácio Araújo 
de Maria, 36 anos, preso no dia 15 
de março de 2019.

O inquérito demonstrou que a 
jovem, de 22 anos, foi estuprada 
pelo investigado, primeiramente, 
no mês de agosto de 2018, fato não 
denunciado na oportunidade, mas 

constatado na investigação.
“No dia 2 de março de 2019, 

Zaira Cruz encontra-se com Pedro 
Inácio no carnaval de Caicó. Ele 
fica com a vítima, dentro de um 
veículo, entre 2h14 e 3h da madru-
gada. Neste lapso temporal, Pedro 
Inácio tenta ter relação sexual com 
a universitária, porém ela nega. 
Diante da negativa, ele a estupra 
e depois decide matá-la. Por volta 
das 3hs, Zaira é encontrada mor-
ta dentro do veículo, no banco do 
passageiro”, detalhou o delegado 
Leonardo Germano.

As investigações da Polícia Ci-
vil revelaram que o estupro sofrido 
por Zaira Cruz, no mês de agosto, 
foi compartilhado pela vítima em 
conversas com pessoa próxima a 
ela. A universitária relatava que 
Pedro Inácio tentou manter relação 
sexual no mês de agosto de 2018. 
“Diante deste fato, gostaríamos de 
deixar um alerta sobre a importân-
cia de as mulheres denunciarem 
este tipo de violência, para que não 
haja uma progressão característica 
do ciclo da violência”, alertou o de-
legado Leonardo Germano. Estudante Zaira Cruz foi morta na madrugada do dia 2 de março na cidade de Caicó

Universitária Zaira Cruz foi estuprada e 
vítima de feminicídio, conclui inquérito
Principal suspeito pelo assassinato é o policial militar Pedro Inácio Araújo de Maria, de 36 anos, que foi preso em 15 de março; 
estudante foi morta na cidade de Caicó, no dia 2 de março, após se recusar a manter relações sexuais com o autor do crime

Crime
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SEGUNDOS
EM QUINZE

Óleo diesel não poderá 
subir em menos de 15 dias
A Petrobras anunciou nesta 
terça-feira, 26, mudança na 
periodicidade para reajustes do 
óleo diesel. A partir de agora, o 
preço do combustível não poderá 
ser reajustado em períodos 
inferiores a 15 dias. Até então, 
o valor do litro do diesel poderia 
variar até diariamente. Segundo 
a estatal, os preços do diesel 
nas refinarias da companhia 
correspondem a cerca de 54% 
dos preços ao consumidor final. A 
estatal anunciou ainda a criação 
do “Cartão Caminhoneiro”, que 
permitirá a compra do combustível 
a preço fixo nos postos com a 
bandeira BR. O cartão deve entrar 
no mercado em 90 dias. Segundo 
a empresa, o cartão “servirá 
como uma opção de proteção da 
volatilidade de preços".

José Aldenir / Agora RN
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LICENÇA AMBIENTAL

Igreja Batista Regular da Cidade Satélite inscrita no CNPJ 09.427.964/0001-95, tor-
na público, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 
25/05/2018, através do Processo administrativo N° 00000.015868/2018-53, a Licença 
Ambiental de Instalação para funcionamento de uma residência com área construída de 
178,09 m² em um terreno de 5.000,00m², situado na Rua Da Gameleira N° 2136, Bairro 
Pitimbu CEP: 59.067-710 Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias 
para solicitação de quaisquer esclarecimentos. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Luiz Machado Filho - ME CNPJ 41.004.714/0001-55, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação, com prazo de validade até 14/03/2021 em favor do empreen-
dimento industrial da Unidade de Beneficiamento Mineral – UBM, em uma área de 612,63 m2 
hectares, localizada no Sítio Maracajá, Zona Rural, Currais Novos/RN.

Luiz Machado Filho
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

A firma WAGNER MOTA EULÁLIO LIMA, de CNPJ: 31.316.452/0001-00, toma público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA à licença de Regularização de Operação – LRO para a Extração de Minerais 
não Metálicos, localizado no Sítio Carnaúba dos Bezerras, S/N – Zona Rural – Parelhas/RN

WAGNER MOTA EULÁLIO LIMA
Dir. Presidente

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

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

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

JOSÉ CONRADO FILHO
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias A Dra. Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juíza de Direito da 20ª 
Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta 
Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (159), processo nº 0823271-15.2017.8.20.5001, proposta por Exequente: 
Banco Do Brasil S/A contra Executado: Panda's Burguer Sanduicheria Eireli - Me, William Dos Santos Bezerra, Nathalia Priscila 
De Almeida Silva, Jose Gerfeson Bezerra, sendo determinada a Citação de Panda's Burguer Sanduicheria Eireli - Me CNPJ: 
16.715.684/0001-48, William Dos Santos Bezerra, CPF: 000.615.764-50, Nathalia Priscila De Almeida Silva CPF: 106.196.114-
13, Jose Gerfeson Bezerra CPF: 444.095.754-49 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de 
R$ 233.805,32 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), acrescido de custas e honorários 
advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três 
dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada 
poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos meramente protelatórios será 
considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar 
depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, e requerer o pagamento do restante inclusive custas e 
honorários, em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica 
advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, Vilma 
Maria Gurgel Fernandes De Medeiros, Auxiliar Técnico , digitei e conferi. Natal, 21 de fevereiro de 2019. K-27e28/03

EXTRATO TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN torna público a adesão na totalidade de 50% 
conforme lei, da Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, nos termos 
da Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normas em 
vigor, conforme especificado abaixo: Pregão Presencial nº 016/2018 - Ata de Registro de Preço n° 
20180066. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, inscrita no CNPJ n°: 
08.078.958/0001-07. Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso, 
CNPJ n°: 01.612.396/0001-90. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, FORNECIMENTO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E 
CANCELAMENTO, PARA ATENDIMENTOÀS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E SETORES DA 
ADMINSITRAÇÃO. Fornecedor registrado: Embarque Já Viagens e Turismo Ltda - CNPJ n° 
10.477.835/0001-90. Valor: O valor global estimado para aquisição futura e gradativa é de R$ 25.183,33 
(vinte e cinco mil, cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos). Vigência da Ata: 05/12/2018 à 
05/12/2019. Vigência do Termo de Adesão: 25/03/2019 à 05/12/2019. São Miguel do Gostoso/RN, 25 
de março de 2019. Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN - Órgão Gerenciador. Prefeitura Municipal de 
São Miguel do Gostoso/RN - Órgão participante (Carona). Fornecedor registrado: Embarque Já Viagens 
e Turismo Ltda - CNPJ n° 10.477.835/0001-90 – Fornecedor.

São Miguel do Gostoso/RN, 25 de março de 2019

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

José Renato Teixeira de Souza

CONCORRÊNCIA Nº 00006/2019
O SEST SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Con-
tratação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ares condiciona-
dos tipo “Split Hi Wall” para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 12/04/2019 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 11/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Pre-
feito Omar O’Gray, s/n, 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
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
O vereador de Natal Fernando 

Lucena (PT) criticou nesta terça-
-feira, 26, a decisão do presidente 
Jair Bolsonaro de autorizar co-
memorações no dia 31 de março 
alusivas ao golpe militar de 1964. 
Para Lucena, quem viveu a ditadu-
ra não deve esquecer o período de 
terror que assolou o País, sob a des-
culpa de que havia o risco do Brasil 
se tornar comunista.

Fernando Lucena aproveitou 
o ensejo para criticar seu próprio 
partido - o PT – por não ter coloca-
do militares na cadeia, como acon-
teceu em países sul-americanos 
onde houve ditaduras militares.

Segundo Lucena, a ditadura de 
Getúlio Vargas não pode ser com-
parada ao que os militares fizeram 
no Brasil. “Apesar da crueldade 
de ambos, o que os militares fize-
ram muito pior porque houve mais 
torturas e mataram até padres e 
freiras. Eles falam em corrupção, 
mas nada se compara ao que eles 
fizeram e quem resolvesse denun-
ciar simplesmente desapareceria”, 
disse Lucena.

De acordo com o vereador, que 
teve seus pais torturados durante 
o regime militar, Bolsonaro está 
tentando iniciar um novo período 
de perseguições. “A verdade é que 
militares brasileiros daquela épo-
ca foram piores que nazistas. Eles 
eram torturadores, canalhas e co-
vardes. O pior foi o fato de terem 
ficado impunes. Agora, o doente 
do Bolsonaro e sua gangue militar 
querem reeditar o ódio", criticou.

Para Lucena, 
Bolsonaro quer 
"reeditar ódio"
no Brasil

31 de março

Vereador de Natal Fernando Lucena (PT)

José Aldenir / Agora RN
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Líderes de 13 partidos (PR, SD, 
PPS, DEM, MDB, PRB, PSD, PTB, 
PP, PSDB, Patriotas, Pros e Pode-
mos) divulgaram nesta terça-feira, 
26, uma nota em apoio à reforma 
da Previdência, mas impõem con-
dições. Pedem a exclusão da pro-
posta de dois aspectos: o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) e a 
aposentadoria rural. 

Para o líder do DEM, Elmar 
Nascimento (DEM-BA), a retira-
da desses trechos é fundamental 
para proteção de pessoas abaixo 
da linha da pobreza no País. O ma-
nifesto, segundo Nascimento, pre-
tende esclarecer à sociedade que a 
o Parlamento preservará os “mais 
pobres e mais vulneráveis” no texto 

da reforma da Previdência.
O texto apresentado pelo gover-

no federal prevê a desvinculação 
do BPC do valor do salário mínimo. 

Atualmente, essa remuneração é 
de R$ 998 por mês e atende pes-
soas com deficiência e idosos com 
mais de 65 anos de baixa renda. 
A medida não atinge pessoas com 
deficiência.

Antes dos apoiadores, os par-
tidos de oposição se manifestaram 
contrários ao texto da reforma da 
Previdência. PT, PCdoB, PSB, 
PDT, Rede e PSOL defendem a re-
jeição completa da medida. O líder 
da oposição, deputado Alessandro 
Molon (PSB-RJ), afirmou que par-
tidos de oposição estão unidos con-
tra os pontos da reforma, que, se-
gundo ele, atingem os mais pobres. 
Juntos, esses partidos somam 133 
deputados.

Projeto está tramitando na Câmara

Partidos anunciam apoio à reforma, 
com condições; oposição condena
Deputados ligados a 13 legendas pedem a exclusão da proposta de dois 
aspectos: o Benefício de Prestação Continuada e a aposentadoria rural

Previdência

Wilson Dias / Agência Brasil


