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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

Entre tantas novidades notáveis desses pou-
co mais de quatro meses do governo Bolso-
naro, o último e controverso episódio envol-
vendo um dos filhos dele, Flávio, senador da 
República, é certamente o mais indigesto e sério.  
Ao pedir à Justiça a quebra do sigilo bancário e fiscal 
de 95 pessoas e empresas relacionadas ao senador 
do PSL do Rio,  o Ministério Público Estadual  apon-
tou indícios de que ele teria usado a  compra e ven-
da de imóveis para lavar dinheiro.

Segundo a denúncia da revista Veja, en-
tre 2010 e 2017, o então deputado estadu-
al lucrou mais de R$ 3 milhões em transações 
imobiliárias com sólidas evidências de subfatura-
mento nas compras e superfaturamento nas vendas.  
Nesse período de sete anos, Flávio investiu R$ 9,4 
milhões de reais na compra de 19 imóveis, entre 
salas e apartamentos, vendidos rapidamente com 
lucros meteóricos. 

Um artifício clássico de lavagem de dinhei-
ro  para “simular ganhos de capital fictícios” que 
encobririam “o enriquecimento ilícito decor-
rente dos desvios de recursos” da Assembléia 
Legislativa do Rio, revela a apuração de Veja.  
Na semana passada, a quebra de sigilo bancário de 
Flávio de outros envolvidos foi concedida pelo juiz 
da 27ª Vara Criminal do Rio, Flávio Itabaiana Nicolau.

A resposta do presidente não surpreen-
deu, como nada do que ela faz parece mais 
surpreender a esta altura dos acontecimentos.  

“Estão esculachando o meu filho”, afirmou em en-
trevista na semana passada. 

É fato que a informação contra Flávio foi vazada 
ilegalmente. Mas, quando se pensa que as grandes 
investidas bolsonaristas, especialmente antes e du-
rante o período eleitoral, foram baseadas quase to-
das em vazamentos ilegais contra os seus inimigos, 
é claro que cai por terra a irritação e a admiração 
presidenciais.

Experimentem inverter a situação e imaginar o 
barulho que não estaria ocorrendo agora se o presi-
dente eleito tivesse sido o petista Fernando Haddad. 
O tamanho da “balbúrdia” que não estaria ecoando 
nas redes sociais – para usar a expressão da moda.  
O desconforto de Bolsonaro ficou mais evidente 
depois que ele próprio assumiu as dores do filho, 
acusando a Ministério Público e a imprensa pela 
“perseguição”.

A imprensa, ainda vá; mas o Ministério Público?  
Ao que tudo indica esse incômodo não deve 
parar por aqui. É mais um elemento de vulne-
rabilidade a se juntar a outros que se acumulam 
numa velocidade inédita  para um mandatário 
no Planalto desde a redemocratização do País.  
Mais preocupante ainda diante da fragilidade da 
economia e da flagrante falta de uma direção 
do governo, cujas sinalizações erráticas preocu-
pam hoje mais os aliados do presidente do que 
seus adversários, que estão achando tudo o que 
acontece.

INVESTIGAÇÃO
Após o jornal Agora Parna-

mirim revelar que vereadores 
e assessores da Câmara Muni-
cipal receberam mais de R$ 1 
milhão em pouco mais de dois 
anos para ir a congressos e 
cursos de capacitação, mas que 
não há evidências de que eles 
efetivamente foram aos eventos, 
o Ministério Público decidiu 
investigar o caso a fundo. A 
Promotoria de Patrimônio 
Público vai cobrar explicações 
dos parlamentares e documen-
tos que comprovem o gasto do 
dinheiro público.

AQUI MANDO EU
Conhecida por ter o pavio cur-

to, a secretária Elequicina Santos, 
de Mobilidade Urbana de Natal, 
perdeu as estribeiras durante a 
votação do reajuste das passagens 
de ônibus no Conselho Munici-
pal de Transportes na semana 
passada. Diante do protesto de 
vereadores contra a proposta de 
aumento, ela frisou que ali quem 
mandava era ela. “Vocês mandam 
na Câmara, aqui não”, gritou.

JOGO SUJO
A senadora Zenaide Maia 

(Pros) classificou como “desespe-
ro” e “jogo sujo” a ação do PSDB 
que acusa irregularidades em 
sua campanha. Em nota, a par-
lamentar – que teve as contas 
reprovadas pela Justiça Eleitoral 
– afirmou que, “repudiados pelas 
urnas”, os tucanos agora tomam 
“atitudes levianas”. No processo, 
o PSDB cita que Zenaide ocultou 
mais de R$ 500 mil de uma de 
suas prestações de contas duran-
te a campanha de 2018.

EDUCAÇÃO
Por iniciativa do vereador 

Raniere Barbosa (Avante), a 

O grande potencial de problemas que
atende pelo nome de Flávio Bolsonaro

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br

Câmara de Natal realiza nesta 
segunda-feira audiência públi-
ca para discutir os efeitos do 
contingenciamento de verbas 
anunciado pelo governo federal 
para a área da educação. “Mi-
lhares de jovens mudam de vida 
e ocupam espaços através do co-
nhecimento. Não podemos criar 
novas barreiras, impedindo e 
segregando”, diz o vereador.

PARTICIPAÇÃO FEMININA
Nos últimos 10 anos, o 

número de magistradas em 
atividade no País cresceu 
apenas 1,2%. Atualmente elas 
representam 38,8% da magis-
tratura brasileira, enquanto 
que em 2009 eram 37,6%, 
mostram dados de um levanta-
mento divulgado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O 
levantamento não considera 

números do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte, porque 
a corte potiguar não enviou as 
informações.

ALTERNATIVA
Em mais um embate com o 

governo de Jair Bolsonaro, um 
grupo de deputados, incluindo o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), decidiu 
apresentar um novo projeto 

“ O vulcão já está
em erupção"

Ex-ministro José Dirceu, após nova 
condenação na Operação Lava Jato

de reforma da Previdência, 
abandonando o texto enviado 
em fevereiro pelo governo. Os 
parlamentares estão insatis-
feitos com a má relação entre 
Executivo e Legislativo.

DISFUNCIONAL
O presidente Jair Bolsonaro 

distribuiu na sexta, em diver-
sos grupos de WhatsApp, um 
texto de “autor desconhecido” 
que trata das dificuldades que 
ele estaria enfrentando para 
governar. O texto diz que o pre-
sidente está sofrendo pressões 
de todas as corporações, em 
todos os Poderes, e afirma que 
o País “está disfuncional”, não 
por culpa de Bolsonaro, mas que 
“até agora (o presidente) não fez 
nada de fato, não aprovou nada, 
só tentou e fracassou”.

LÍDER DE FACÇÃO
Muito duro o editorial do 

jornal O Estado de S. Paulo 
da última sexta-feira. Logo no 
início, o texto solta essa: “Jair 
Bolsonaro tem agido cada vez 
mais como líder de facção, e não 
como presidente da República”.

INVEROSSÍMEIS
Ao pedir a quebra de sigilo 

do senador Flávio Bolsonaro 
(PSL) e de outras 94 pessoas, 
o Ministério Público Estadual 
do Rio afirmou que são "inve-
rossímeis" as justificativas do 
ex-assessor Fabrício Queiroz 
sobre as movimentações finan-
ceiras de R$ 1,2 milhão conside-
radas suspeitas pelo Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf). De acordo 
com a Promotoria, "não parece 
crível a insinuação da defesa de 
que a liderança da organização 
criminosa caberia ao próprio 
Queiroz".
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A Controladoria Geral do Esta-
do iniciará uma auditoria no Con-
sórcio da Arena das Dunas a partir 
desta semana e com prazo de fina-
lização dos trabalhos para encerrar 
em no máximo 90 dias. Pelo menos 
foi o que garantiu o Controlador-
-Geral Pedro Lopes, que focará 
auditória sobre o montante mensal 
de R$ 10,5 milhões que o Estado 
repassa ao consórcio.

De acordo com Pedro Lopes, pa-
ra onde vai este dinheiro é o objeto 
em questão da auditoria, principal-
mente no que se refere ao chamado 
recurso variável repassado. Dos 
R$ 10,5 destinados mensalmente 
ao consórcio da Arena das Dunas, 
R$ 8,5 milhões são fixos e os R$ 2 
milhões restantes – que correspon-
dem a 15% do total – são chamados 
de variáveis.

Segundo Pedro Lopes, essa va-
riação baseada em partidas de fute-
bol e shows será tema da auditoria. 
Isso porque o Estado tem direito a 

50% do lucro da Arena das Dunas. 
“Trata-se apenas do primeiro foco, 
mas pode ser que surjam outros 
objetos de investigação durante o 
processo de auditoria”, disse Pedro 
Lopes. Ele informou ainda que a 
auditoria é oriunda de um pedido 
feito deputado estadual Sandro 
Pimentel à governadora Fátima 
Bezerra.

Informações disponibilizados 
no Portal da Transparência dão 
conta que o governo do Estado pa-
gou, de 2014 até maio de 2019 um 
montante de R$ 607 milhões ao 
consórcio OAS, que mantém a Are-
na. Esse valor equivale a dois ter-
ços da dívida que o Estado tem com 
servidores estaduais. A auditoria 
partiu de um pedido do deputado 
estadual Sandro Pimentel. Caso 
a auditoria aponte alguma irregu-
laridade, Pimentel pedirá a aber-
tura de Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) na Assembleia 
Legislativa.

O senador potiguar Styvenson 
Valentim (Podemos) usou a tribu-
na do Plenário para elogiar a Ope-
ração Balcão — deflagrada para 
investigar uma suposta compra 
de decisão no Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) do Rio Grande do 
Norte.

O parlamentar explicou que 
o Ministério Público investiga o 
pagamento de propina de R$200 
mil à quatro desembargadores 
para que o recurso relacionado às 

eleições municipais suplementares 
para o cargo de prefeito da cidade 
de Francisco Dantas-RN fosse re-
jeitado. A operação ainda investiga 
juízes eleitorais e um advogado, 
que podem estar envolvidos.

Na visão do senador, a Opera-
ção Balcão só ratifica a existência 
de corrupção dentro do Poder Judi-
ciário. E, dessa forma, reafirma a 
necessidade da instalação da CPI 
dos Tribunais Superiores, disse.

"Estou com uma sensação de 

que estamos desamparados, por-
que se a própria Justiça é corrupta, 
temos o quê? Uma raposa cuidando 
do galinheiro? Por isso, eu defendo 
novamente que instalemos a CPI. 
Se não há nada a esconder, se não 
há por que temer, qual o medo 
de ser submetido ao julgamento? 
Quem julga, quem fiscaliza esses 
fiscalizadores da lei? O que a Ope-
ração Balcão está descobrindo não 
é um caso isolado, pode ser em todo 
o Brasil", analisou.

Governo do RN inicia auditoria nos 
contratos Arena das Dunas esta semana

"Se Justiça é corrupta, raposa está tomando 
conta do galinheiro", comenta Styvenson

Controladoria-Geral do Estado aponta que o prazo para finalizar trabalho de análise dos contratos 
será de 90 dias. Estado paga mensalmente R$ 10,5 milhões ao consórcio que construiu estádio

Consórcio 

Pronunciamento

José Aldenir/AgoraRN

Senador Styvenson Valentim 

José Aldenir/AgoraRN

A Câmara Municipal 
promove nesta segunda-fei-
ra, 20, 16h, uma audiência 
pública para debater o con-
tingenciamento de 30% nos 
investimentos na Educação 
Pública Federal. 

Contrário ao bloqueio, o 
vereador Raniere Barbosa 
(AVANTE), que é o propo-
sitor do debate, defende o 
direito dos estudantes das 
63 universidades e dos 38 
institutos federais de ensino, 
principais afetados com a 
medida. “A educação ainda 
é o único caminho para o 
crescimento do nosso país. 
Milhares de jovens mudam 
de vida e ocupam espaços 
através do conhecimento”, 
destacou.

Conforme a Associação 
dos Reitores das Universi-
dades Federais (Andifes), 
mesmo sendo aplicado sobre 
gastos não obrigatórios, co-
mo água, luz, terceirizados, 
obras, equipamentos e rea-
lização de pesquisas, conse-
quentemente,  os cortes in-
terferem no funcionamento 
das instituições de ensino 
público federal. 

De acordo com o governo 
federal, as despesas obriga-
tórias, como assistência es-
tudantil e pagamento de sa-
lários e aposentadorias, não 
serão afetadas com as ações 
de contigenciamento.

Câmara promove 
audiência pública 
sobre cortes nas 
universidades

Discussão

Redução foi de 30% na UFRN

José Aldenir/AgoraRN

Governo do Estado já pagou ao consórcio OAS R$ 607 milhões entre 2014 e 2019
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Sete empresas estatais fe-
derais tiveram as propostas de 
programas de desligamento vo-
luntário (PDV) aprovadas pelo 
Ministério da Economia. 

Segundo a Secretaria de Co-
ordenação e Governança das 
Estatais, os programas devem 
resultar no desligamento de mais 
de 21 mil empregados e propor-
cionar economia de R$ 2,3 bilhões 
por ano.

O Ministério da Economia só 
nomeou quatro das sete empresas 

com propostas de PDV: Correios, 
Petrobras, Infraero e Embrapa. 
Essas companhias já tinham 
anunciado que pretendiam redu-
zir o quadro este ano. 

Na Infraero, a meta de é desli-
gar cerca de 600 funcionários. Na 
Petrobras, a previsão é de reduzir  
4,3 mil funcionários, enquanto 
nos Correios a adesão esperada 
é de 7,3 mil empregados. Para a 
Embrapa, a meta é o desligamen-
to de 3 mil.

A pasta não informou as ou-

tras três estatais, alegando ques-
tões estratégicas, porque caberá a 
cada empresa decidir se anuncia 
o PDV.

Os programas de desligamen-
to voluntário, explicou o órgão, 
visam à redução de custos, com 
aumento da produtividade das 
empresas estatais. De acordo com 
a secretaria, além dos sete planos 
aprovados, o governo estuda a 
adoção de mais quatro programas 
de empresas distintas ainda para 
este ano.

Em comunicado, o secretário 
de Coordenação e Governança das 
Estatais, Fernando Soares, deta-
lhou que que os programas de des-
lidamento devem ser finalizados 
ainda neste ano. 

“Cabe à gestão fazer um traba-
lho junto aos seus empregados pa-
ra que o PDV seja melhor enten-
dido por eles. É preciso que a área 
de Recursos Humanos da empresa 
e a diretoria mostrem os benefícios 
da adesão ao programa”, afirma 
Soares, no comunicado. Petrobra vai reduzir 4,3 mil funcionários

Governo Bolsonaro aprova programas
de desligamento voluntário em estatais
Medidas devem resultar na redução de mais de 21 mil empregados e proporcionar economia de R$ 2,3 bilhões por ano; serão 
incluídos nas propostas de programas de desligamento voluntário os servidores dos Correios, Petrobras, Infraero e Embrapa

Corte de gastos

Pedro Teixeira/Agência Brasil
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A recém-criada Secretaria Es-
tadual de Administração Prisio-
nal (Seap) espera iniciar em julho 
o programa de ressocialização 
nas unidades prisionais do Rio 
Grande do Norte. A população 
carcerária será utilizada para 
manutenção de equipamentos de 
escolas e hospitais públicos.

Segundo o titular da pasta, 
Pedro Florêncio Filho, as ativida-
des serão coordenadas em parce-
ria com as secretarias estaduais 
de Saúde, Educação e de Gestão 

de Projetos. A meta é capacitar os 
presos para a realização de tra-
balhos de manutenção de equi-
pamentos. “Nós vamos treinar os 
presos para trabalhar com a re-
forma de macas hospitalares e de 
cadeiras escolares. Já temos uma 
verba de R$ 80 mil para comprar 
máquinas de solda, roçadeiras e 
outros materiais”, detalhou o Pe-
dro Florêncio.

A primeira unidade prisional 
a receber os serviços de capacita-
ção será o Presídio Estadual de 

Alcaçuz, em Nísia Floresta, que é 
a maior do Estado.

O programa de medidas socio-
educativas será a primeira ativi-
dade da Seap após o desmembra-
mento da Secretaria Estadual de 
Justiça e Cidadania (Sejuc), que 
foi extinta este mês com a refor-
ma administrativa promovida pe-
lo Governo do Estado. Com o fim 
da antiga pasta, foi constituída, 
também, além da Administração 
Prisional, a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária (Seap) e 

Secretaria das Mulheres, da Ju-
ventude, da Igualdade Racial e 
dos Direitos Humanos (Semjidh).

A ressocialização é um dos 
principais problemas do atual sis-
tema carcerário no Rio Grande do 
Norte. Dados do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública mostram 
que 3,5% apenados potiguares 
realizam alguma atividade pro-
fissional. “O preso tem que estu-
dar e trabalhar; não pode ficar 24 
horas sem fazer nada", encerra o 
secretário Secretário Pedro Florêncio Filho

Governo do RN vai utilizar mão de obra
de presos em escolas e hospitais públicos
Meta da nova Secretaria de Administração Prisional é aumentar a quantidade de apenados com alguma atividade profissional;  
população carcerária será capacitada para a realização de trabalhos de manutenção de carteiras escolares e macas hospitalares

Ressocialização

José Aldenir / Agora RN
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Com o Kumon,
seu filho desenvolve
habilidades para
progredir  na escola
e na vida.

sem taxa de matrícula de 22/04 a 19/06/19
Consulte disponibilidade de disciplinas na unidade mais próxima

kkuuummmooonmundo

Traga 
seu filho 
para o Kumon 
e acompanhe 
suas vitórias 
a cada desafio.

inédito:
O Kumon tem uma programação de estudo 
individualizada, que respeita o ritmo de cada 
estudante. Dessa forma, os alunos superam as 
di�culdades passo a passo e se tornam mais 
con�antes e independentes. Com o Kumon, 
seu �lho também aumenta a concentração, 
acelera o raciocínio e desenvolve o hábito de 
estudar. Aprende por ele mesmo e para ele 
mesmo. Pode escrever:

o Kumon funciona.

encontre a unidade mais próxima!

0800 728 1121
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Alheia à crise do País, que deixa a economia de-
vagar quase parando, somente em 2019 a Petrobrás 
já decretou até agora 21 aumentos na gasolina, fora 
outros combustíveis, totalizando alta de 35,5% em 

um País de inflação anual de 5%. Não há negócio me-
lhor: a Petrobras tem liberdade para fixar seus preços, 
fingindo que é uma empresa privada no céu, ou seja, 
sem concorrentes, e com a garantia do monopólio.

Petrobras aumentou gasolina 
21 vezes em 2019

Até deputados do PSL querem saída de Onyx

LUCRO INDECENTE
Dos 26 reajustes, este ano, apenas cinco foram 

para redução irrisória do preço. Mas seu lucro 
líquido explodiu no período: R$ 4 bilhões.

207 REAJUSTES!
Implantada em julho de 2017, a política cri-

minosa provocou 207 reajustes até maio de 2018, 
quando os caminhoneiros pararam o País.

DIESEL NAS ALTURAS
No dia em que os caminhoneiros entraram em 

greve, há um ano, a Petrobras já havia aumenta-
do o diesel em despudorados 69,78%.

LUCRO COM DESEMPREGO
Alheia à crise e ao esforço para gerar mais 

negócios e empregos, a Petrobras aumentou a 
gasolina em 56,12%, desde o ano passado.

URTICÁRIA NA UNB
O ministro Abraham 

Weintraub (Educação) 
sugeriu à reitora da 
Universidade de Brasília 
vigilância privada por poli-
ciais militares. Traficante 
pode, ladrão também, mas 
PM no campus provoca 
urticária.

TRINTA ANOS!
Nomeado pelo então 

presidente José Sarney, 
o mais antigo ministro do 
Supremo, o decano Celso 
de Mello, tomou posse no 
Supremo em 17 de agosto 
de 1989. Substituiu o 
ministro, já falecido, Luís 
Rafael Mayer.

RAPOSA NO GALINHEIRO
Chegou ao Planalto que 

um dos suportes dos gover-
nos Lula e Dilma, visitado 
recentemente pela Polícia 
Federal, o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) trabalha 
para indicar o presidente 
do Banco do Nordeste. 

DINHEIRO NA CUECA
O deputado José 

Guimarães (PT-CE) foi 
responsável pela indicação 
dos últimos presidentes 
do Banco do Nordeste. O 
governo diz que os apadri-
nhados dele respondem 
por supostos desvios de 
R$1 bilhão.

MANDATO RICO
O senador Izalci Lucas 

(PSDB-DF), que foi eleito 
em outubro passado, cha-
ma atenção pela quantida-
de de servidores comissio-
nados: 75 contratados em 
seu gabinete.

PRIVILÉGIOS 
SOBRE A MESA

A pedido de João Cam-
pos (PRB-GO), o secretário 
Rogério Marinho (Previ-
dência) recebeu entidades 
das forças de segurança, 
que, claro, também que-
rem preservar privilégios 
na reforma da Previdência.

PODER SEM PUDOR

IMPROVISO SÓ ESCRITO
O governo Itamar Franco vivia uma 

crise com o Legislativo e Judiciário, por 
causa do reajuste salarial com base na 
URV, quando o presidente decidiu que 
seu ministro da Justiça, Maurício Cor-
rêa, faria um pronunciamento em rede 
de rádio e tevê, usando um texto que já 
estava pronto. Corrêa ponderou que pre-
feria falar de improviso. E ainda fez um 
gracejo: “Se eu falar alguma besteira, o 
senhor me demite...”. Itamar encerrou a 
conversa: “Você eu posso demitir, mas a 
sua besteira seria indemissível.”

As críticas cada vez mais ácidas à articu-
lação política, desgastando as relações do go-
verno o Congresso, deixaram o ministro Onyx 
Lorenzoni (Casa Civil) em posição delicada. 
A perda de apoio do ministro se reflete nas 

críticas até mesmo de parlamentares do PSL, 
partido do presidente, inconformados com sua 
ausência de Brasília, nos últimos dias, e com 
a desarticulação que leva o governo a colecio-
nar derrotas.

CENTRÃO NA OPOSIÇÃO
Onyx também está com a bola murcha diante 

do “centrão”, conjunto de partidos fisiológicos que o 
Planalto não consegue agradar.

FALTA ARTICULAÇÃO
“Onyx atrapalha a reforma e a articulação”, 

critica o líder do Cidadania, Daniel Coelho (PE). 
Alexandre Frota (PSL-SP) se associa às críticas.

FRIGIDEIRA NO FOGO
“O ministro está em estado de pré-fritura”, 

define importante assessor do Palácio do Planalto, 
que prevê sua substituição iminente.

SÓ FALTA BREVÊ
Maria do Rosário 

(PT-RS) tem número de 
horas de voo de fazer 
inveja a muitos pilotos: 
já gastou R$ 19.304,57 
com passagens por nos-
sa conta. Só R$3.284,72 
foram em janeiro, mês 
de recesso.

PRODUTIVIDADE
O deputado Rodrigo 

Agostinho (PSB-SP) 
apresentou mais de 
90 projetos de lei nos 
primeiros quatro meses 
desta Legislatura. A 
média é de uma iniciati-
va legislativa por dia.

PENSANDO BEM...
...no Rio tem muita 

coisa caindo, só falta o 
prefeito.

Não recomendamos que se 
façam novas contratações”

Ricardo Salles
Ministro (Meio Ambiente) es-
pantado com a farra das ONGs

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto
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Confira a entrevista:

O senhor está sucedendo ao 
advogado Antonio Ed Souza 
Santana, conselheiro-substi-
tuto do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). A partir da che-
gada ao Marcco, o que o senhor 
pretende fazer?

Eu estou muito grato por to-
dos que compõem o Marcco. É um 
trabalho muito desafiador, mas 
que eu gosto de fazer. Eu quero 
manter o mesmo trabalho que 
era exercido pelo antigo coorde-
nador, o conselheiro-substituto 
Antônio Ed, além de ouvir os re-
clames da população, a transpa-
rência dos órgãos públicos, bem 
como outras pautas que sejam de 

interesse de todos os envolvidos.

Quais ações pretende imple-
mentar no Marcco?

Eu vou dar maior ênfase à fun-
cionalidade dos portais de transpa-
rência dos órgãos públicos. A maior 
atenção será para as prefeituras do 
interior do Rio Grande do Norte.

Como avaliação as ações 
de combate à corrupção no Rio 
Grande do Norte?

Eu sou, de certa forma, até sus-
peito para falar sobre isso, pois sou 
um promotor de Justiça há nove 
anos. Vejo que os órgãos são bem 
atuantes neste combate à corrup-
ção. Diversas operações já ocorre-
ram e que são reiteradamente de-

flagradas pelo Ministério Público. 
Há também as ações do Tribunal 
de Contas. Mas, lógico, há o que 
melhorar, pois, no combate da 
corrupção, nós estamos ‘matando 
um leão por dia’. E, assim, eu vejo 
como muito positiva a atuação dos 
órgãos de fiscalização e controle. 

O Agora RN publicou, re-
centemente, uma reportagem 
sobre a manutenção da senten-
ça que condenou o ex-vereador 
Luiz Almir a cumprir pena 
de 12 anos e 7 meses de prisão 
pelos crimes peculato e lava-
gem de dinheiro. A decisão foi 
publicada no mês passado. No 
entanto, a investigação foi ini-
ciada em 2002. Como o senhor 
avalia a questão da morosida-
de da Justiça?

Estamos falando com os juízes 
para que seja dada a prioridade 
aos julgamentos [dos casos de cor-
rupção]. Mas, por outro lado, temos 
uma situação de que são poucos os 
magistrados. Houve um concurso, 

há bem pouco tempo. Recente-
mente, a Justiça criou um núcleo 
de priorização das ações da área 
de improbidade administrativa e 
de crimes relacionados com a ad-
ministração pública. O Judiciário 
vem se empenhando, mas ainda 
há muito a avançar, para que os 
julgamentos sejam mais rápidos. 
Contudo, é preciso ser dito: toda 
ação tem um rito processual. É pre-
ciso garantir o direito de defesa e 
ao contraditório. As acusações são 
feitas, mas as pessoas também pre-
cisam se defender. E um julgamen-
to isento, imparcial, leva um tempo 
para ser finalizado.

O Governo do Estado pre-
tende lançar, até o fim do mês, 
um pacote anticorrupção. Co-
mo avalia a medida?

É uma ótima medida. Quanto 
mais órgãos para fiscalizar, quan-
to mais transparente, melhor será 
o combate à corrupção. Eu vejo de 
forma muito salutar o reforço da 
Controladoria-Geral do Estado pa-

ra a análise interna.

Qual o grande desafio do 
combate à corrupção no Rio 
Grande do Norte?

O desafio é o da mudança de 
cultura. Há uma cultura entra-
nhada do “jeitinho”, da apropria-
ção da coisa pública e de não se en-
tender que os desvios de recursos 
podem impactar a administração. 
Quando você retira o dinheiro de 
algum lugar, vai acabar faltando 
verba para a compra de remédios, 
merenda, entre outras coisas. Eu 
sempre digo: a corrupção mata. 
Há os crimes de sangue, mas 
os crimes do “colarinho branco” 
são tão nocivos quanto. Quando 
mudarmos esta perspectiva, nós 
mudaremos nossa percepção no 
combate da corrupção.

Como vê a Operação Lava 
Jato? É um marco nas ativida-
des de combate à corrupção?

É uma operação de grande su-
cesso. Há críticas pontuais, sim, 
pois ninguém é isento de erro, 
e hoje está num outro patamar, 
inclusive no âmbito da Procura-
doria-Geral da República. Muitos 
dos crimes, dos ilícitos, acabaram 
por ser investigados por outras 
frentes, em São Paulo, Brasília e 
até aqui no Rio Grande do Norte. 
Acredito que novas fases virão. 
Espero que a Operação Lava Ja-
to perdure, e que vire um modelo 
de atuação. Também é necessário 
que sejam feitas mudanças estru-
turais, no âmbito do Legislativo, 
pelo Congresso Nacional. Acho 
que esse é o desafio: mudanças na 
nossa legislação para reforçar as 
ações de combate à corrupção.

Promotor Rafael Galvão atua em ações de combate ao crime organizado no RN

“A corrupção mata”, afirma o novo 
coordenador geral do Marcco no RN
Promotor de Justiça Rafael Galvão avalia que os crimes contra o patrimônio público já estão enraizados na cultura dos agentes 
políticos brasileiros. Ele defende medidas duras contra ilicitudes e diz que o poder Executivo precisa ser ainda mais transparente 

José Aldenir / Agora RN

Entrevista Rafael Galvão
COORDENADOR GERAL DO MOVIMENTO ARTICULADO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (MARCCO)

O promotor de Justiça Rafael Galvão, atual coordenador geral 
do Movimento Articulado de Combate à Corrupção do Rio Grane 
do Norte (Marcco), acredita que os crimes contra o patrimônio pú-
blico estão enraizados na cultura dos agentes políticos brasileiros. 
Por isso, ele defende medidas mais duras no combate às ilicitudes. 
"A corrupção mata", define.

Em entrevista ao Agora RN, Rafael Galvão, que há nove anos é 
promotor público, aponta as ações para o fortalecimento do Marc-
co, onde exercerá a função até 2021. 

“Eu vou dar maior ênfase à funcionalidade dos portais de 
transparência dos órgãos públicos. A maior atenção será para as 
prefeituras do interior do Estado”, detalhou.

Atualmente, o promotor exerce a atividade no Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Minis-
tério Público do Rio Grande do Norte. Recentemente, ele atuou na 
investigação sobre irregularidades em contratos de iluminação fir-
mados pela Prefeitura de Macaíba, através da Operação Alta Vol-
tagem – um desdobramento da Operação Cidade Luz, que também 
analisa contratos suspeitos de iluminação, só que pela Prefeitura 
do Natal na gestão passada.

O Marcco é um movimento de articulação entre entidades pú-
blicas, privadas e pessoas físicas que firmaram um termo de com-
promisso de cooperação em dezembro de 2007. A principal missão 
é promover o debate contínuo, democrático e propositivo sobre a 
corrupção, seus efeitos e mecanismos de controle.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 20/5/2019 A 23/5/2019OFERTAS DE DIAS04

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 20 de maio a 23 de maio 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

OFERTAS VÁLIDAS DE 20/5/2019 A 23/5/2019OFERTAS DE DIAS04

DOCES PARA FESTA JUNINA

10%COM
DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

Somente itens selecionados. Confi ra a lista na loja.

Café expresso supremo Tres
Embalagem c/ 10 cápsulas 
c/ 8g

14,49
EMB.

R$

Foto ilustrativa. Não 
acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Isotônico 
Gatorade
Diversos 
sabores, 
garrafa c/ 
500ml

Bebida mista 
Guaramix
Diversos 
sabores, 
garrafa c/ 
500ml

3,29
GARRAFA

R$1,79
GARRAFA

R$

Arroz parboilizado Pampeano
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

3,09
PCT.

R$

Lasanha de sêmola Vitarella 
Pacote c/ 500g

Tempero Sazón 
Diversos sabores, 
unidade c/ 60g

3,29
PCT.

R$ 2,95
UNID.

R$53,90
PCT.

R$

Farinha de trigo T1 Predileta
Pacote c/ 25kg

25kg

Fiambre Kitut
Unidade c/ 320g

Biscoito Pit Stop
Diversos sabores, 
unidade c/ 270g

3,99
UNID.

R$ 3,39
UNID.

R$

Leite condensado 
Piracanjuba 
Unidade c/ 395g

Água sanitária Dragão
Unidade c/ 5L

Copo térmico 
Darnel
Embalagem c/ 
20 unidades 
p/ 118ml ou 
177ml

5,99
UNID.

R$

2,99
EMB.

R$ 53,90
FARDO

R$

Papel higiênico folha 
dupla Cotton
Neutro, fardo c/ 16 
pacotes c/ 4 rolos de 30m

Desinfetante Dragão
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L

7,99
UNID.

R$ 18,99
UNID.

R$ 17,99
PCT.

R$14,39
UNID.

R$ 24,90
UNID.

R$

Lava-roupas Tixan
Primavera, unidade c/ 3L

Papel A4 multiuso Report
Pacote c/ 500 folhas

Detergente líquido Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L

Detergente em pó Tixan
Diversas fragrâncias, unidade 
c/ 5kg

Pneu Direction Sport
185/65 R14 86H

259,90
UNID.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

Mortadela tubular 
sem toucinho Tony
Peça

5,49
KG

R$

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de:

20,99
KG

R$

11,19
BDJ.

R$

11,89
KG

R$

Filezinho de frango 
congelado Aurora
Bandeja c/ 1kg

Água mineral 
sem gás Indaiá  
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 500ml

0,62
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,25
GARRAFA

R$

7,99
GARRAFA

R$8,99
GARRAFA

R$

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,19
LATA

R$

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça

Linguiça 
calabresa 
defumada 
Seara
Pacote c/ 2,5kg

32,90
PCT.

R$

Bacalhau salgado Saithe 
A partir de

39,90
KG

R$ 16,59
EMB.

R$

Hambúrguer misto Tony
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

Presunto 
cozido 
magro Seara
Peça

15,69
KG

R$13,19
KG

R$

Queijo mussarela Biana
Peça

17,89
KG

R$

Suco de uva 
integral Alliança
Garrafa c/ 1,5L

Vinho tinto 
suave Santa Ceia
Garrafa c/ 750ml

Vodka Montilla
Garrafa c/ 1L

14,89 
GARRAFA

R$

Mortadela 
defumada 
Seara
Peça  
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Convenhamos, Senhor Redator: é tolice pensar 
que voltar é só mostrar o rosto ao porteiro, e en-
trar. Ou girar a chave na fechadura da porta de en-
trada, como se a partir dai todas as coisas fossem 
iguais. Voltar é acordar os móveis da sala, calmos e 
quietos, postos nos cantos de sempre. É reencon-
trar o lugar escolhido para viver. Aquele território 
mais pessoal que os pés conhecem, as mãos sabem 
e os sentidos tateiam a forma, a cor e o cheiro, 
como se não fossem, de tão íntimos.   

Sei disto. Fui e voltei várias vezes. Tudo vai e, 
ao mesmo tempo, tudo fica. As histórias, vividas ou 
não; os recortes de jornais, a papelada babélica e 
invencível.  Nada é muito, Senhor Redator. Nada é 
pouco. Tudo que é da gente, mesmo as histórias, 
vivem dentro de nós mesmos e moram num qua-
drado de chão. Aqui e daqui avista-se o mundo e 
vem o desejo conquistá-lo. Cada um é infante de 
uma Escola de Sagres que precisou inventar para 
aprender na agulha de marear.  

É bom viajar. Seria cretino mentir. Descobrir lu-
gares, conhecer pessoas, provar comidas de gostos 
nunca antes navegados. Mas, chega o dia de arru-
mar a mala, e voltar. Não aquelas, cheias das es-
peranças de quem vai. Tudo retoma uma estranha 
e levíssima materialidade. É como se cada coisa, 
além da forma e da cor, ganhasse um sentido de 
convivência e permanência. A gente tem sempre 
a sensação de que é preciso ter nas mãos o que 
parecia ter fugido depois de andar tanto.

A admiração só sobrevive um pouco mais, e 
não se desfaz como a fumaça, se for ungida por 
um certo olhar amoroso. Agora mesmo, a editora 
Relógio D’Água lançou a tradução dos ensaios de 
T. S. Eliot. Precisar - se é para fazê-lo glorioso - não 
precisava. Já bastava a sua poesia que no Brasil foi 
traduzida por Ivan Junqueira e, mais recentemente, 
por Caetano Galindo, edição da Companhia das 
Letras, devolvida aos leitores depois de um perío-
do desaparecida do mundo. 

Pois bem. Eliot confessa, sem pejo e sem medo, 
que os melhores ensaios são justamente aqueles 
que ele escreveu sobre os autores que admirou 
profundamente. Na verdade, Eliot não se deixa cair 
nos extremos. Nem defende a crítica aos que ele 
chama de ‘autores insignificantes’, - julga que logo 
as pessoas deixam de ter interesse em conhecê-los; 
nem acredita na censura fácil aos consagrados. É 
provável, adverte, que tenham saído influenciada 
por ‘outras considerações’.

Quem volta, dispensa admirações. Voltar é 
retomar a vida que ficou suspensa para ser vivi-
da em outros lugares do mundo. Não fosse tão 
prosaico, diria que é reencontrar a identidade que 
ficou adormecida na gaveta do armário. Até o dia 
- desfeitas as malas e rendidos os sonhos - quando 
outra vez alguém soprar vida no retrato três por 
quatro. Nos olhos parados que pareciam desviver, 
repetindo, na glória de um verso, o poema de Má-
rio Andrade quando fala das mãos...  

Voltar

serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
AVISO

O deputado Walter Alves terá 
que escolher: ou fecha a boca 
para essa história de que o MDB 
não tem candidato a prefeito em 
Natal ou vai perder a presença de 
Álvaro Dias. São favas contadas. 

ESTILO
Walter tem repetido a prefeitos 

e lideranças que o MDB, hoje 
presidido por Garibaldi Filho, o 
pai, não tem um nome definido, 
mesmo Álvaro sendo o prefeito com 
a prerrogativa de uma reeleição.   

NUVEM
O ex-prefeito Carlos Eduardo 

Alves e o prefeito Álvaro Dias não 
estão mais tão distantes assim. E 
ficarão mais próximos se Álvaro 
aceitar assinar no PDT ou assu-
mir um partido aliado de Carlos.

FIO
A razão que afastou Carlos 

Eduardo de Álvaro Dias foi de 
ordem estritamente pessoal: 
Álvaro não nomeou Andréia 
Ramalho para secretária de ação 
social. Nomeou sua própria irmã. 
O fio esticou. 

LUTA
Nem por isso - se próximos ou 

distantes - o destino de Andrea 
Ramalho será diferente. Ela vai 
ser candidata a uma cadeira na 
Câmara Municipal de Natal com 
chances reais de uma grande 
votação. 

JÁ...
As chances de Hermano 

Morais são outras, dentro ou fora 
do MDB: ele tem crédito para 
disputar a renovação do mandato 
de deputado estadual ou a vaga 
de federal. As circunstâncias vão 
dizer.

PENEIRA
Mas o ex-prefeito Carlos 

Eduardo Alves, dono de um 
inegável capital de votos em 
Natal, não sairá com o mesmo 
elenco da eleição passada. Alguns 
vereadores deverão perder o seu 
apoio político. 

PALCO

PODER
Há uma nova técnica de 

poder? Há. Quem diz não é este 
cronista provinciano. É o filósofo 
Byung-Chul Han no ensaio 
‘Psicopolítica - o neoliberalismo e 
as novas técnicas do poder’. Nas 
livrarias. 

VELHO
Os analistas políticos de 

maior distância crítica convergem 
num ponto: o Governo Bolsonaro 
já começa a demonstrar seus cla-
ros sinais de um envelhecimento 
precoce. No modelo e no método. 

ASAS
Dois poemas de José Delfino - 

bom poeta - ganharam asas e vo-
aram. Foram pousar nas páginas 
de uma antologia portuguesa: 
Palavras (s) em Mágoa. ‘Poema 
para Andrea Dore’ e ‘Noite’. A 
glória.

GIRÃO
Ao atribuir as manifestações 

em defesa da educação à luta pró-
-liberdade de Lula, o general-de-
putado ao invés de fazer um giro, 
fez realmente o girão. O coturno 
intolerante adiante dos fatos.

RUA
No Poder Legislativo é preciso 

respeitar o direito de manifes-
tação coletiva da sociedade. A 
ordem unida só é natural nos 
quartéis. As ruas são um espaço 
democrático. Desde os tempos da 
Grécia. 

CASCUDO
“O poeta Câmara Cascudo - 

um livro no inferno da biblioteca”, 
é o livro que Dácio Galvão lança 
dia 30 próximo na sala do Sesc da 
Av. Rio Branco. Resultado de sua 
tese de doutorado na UFRN.

GENIAL
Nas tarifas do transporte 

coletivo quem pagar à vista, no 
dinheiro, paga mais caro. Ao in-
vés dos R$ 3,90 reais, paga R$ 
4,00. Nem Mercúrio, mitológico 
Deus do Lucro, foi tão longe. 
Arre égua!

CAMARIM

CENA
O Bolsonarismo resolveu adotar o marketing de 
guerrilha, mas já sente os sinais de esgotamento 
do confronto como técnica de manutenção da 
prontidão de sua tropa. Seus eleitores, mesmo 
fiéis, correm o risco da exaustão. Os adversários 

que cobram resultados, enquanto o conflito 
alimenta a direita e realimenta a esquerda, 
gerando inquietação social. O bolsonarismo 
precisa municiar a sua legião com os troféus 
da vitória, do contrário nasce o sentimento de 
frustração e orfandade. 

“ O respeito é o alicerce da 
esfera pública. Onde ele
desaparece, ela desmorona” 
Byung-Chul Han,
filosofo coreano

Divulgação
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POLO DE RESISTÊNCIA
Candidato a presidente da 
República nas últimas eleições pelo 
PSOL, Guilherme Boulos esteve em 
Natal na semana passada para uma 
palestra sobre educação, no mesmo 
dia em que ocorreram os protestos 
contra o bloqueio de recursos para 
universidades e institutos federais.  
Ele, que é uma das maiores figuras 
de oposição ao governo Bolsonaro, 
acabou indo às ruas ao lado da 
governadora Fátima Bezerra e 
comentou sobre a sua participação: 
"Fiz questão de nesse grande dia de 
lutas participar da manifestação no 
Rio Grande do Norte. O Nordeste é 
um grande polo de resistência. Não 
por acaso Bolsonaro já foi 2 vezes 
pros EUA como presidente mas não 
pisou em terras nordestinas".

AGRADECIMENTO
Em Brasília, na última quinta-
feira, o deputado federal João 
Maia esteve participando do 
lançamento do Programa Saúde 
na Hora, ao lado do Ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 
Logo após o evento, João Maia 
fez questão de cumprimentar o 
ministro e agradecer pela atenção 
que Mandetta teve ao pedido 
do deputado para a abertura do 
sistema, que permitiu ao município 
de São Gonçalo do Amarante inserir 
a proposta do novo Hospital, no 
valor de R$ 50 milhões.

AÇÃO 
Cerca de 500 famílias do município de São Gonçalo do Amarante foram beneficiadas com 
a titularidade de seus imóveis, graças a uma ação de regularização fundiária urbana 
promovida pela Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Social (Cehab), do 
Governo do Estado. Foram quase duas mil pessoas favorecidas. Os títulos foram entregues 
em solenidade com a presença da governadora Fátima Bezerra na última sexta-feira. A 
ação foi possível graças a parceria com o Núcleo de Desenvolvimento Social (NDS), uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Osip), e a Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante, que efetuaram o levantamento dos beneficiários.

INFÂNCIA AGRADECE
A Frente da Criança da Câmara 

Municipal de Natal comemorou o crescimento 
de 82% no valor destinado para o Fundo da 
Infância e Adolescentes nas declarações do 
Imposto de Renda 2019. Dados preliminares 
da Receita Federal apontam para um 
montante de R$ 903 mil arrecadado, contra 
os R$ 496 mil do ano passado.  
A informação vem da vereadora Júlia 
Arruda, que coordena a Frente, e encabeçou 
a Campanha "Eu Declaro, Eu Apoio" para 
estimular as doações.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do senador Renan Calheiros: "O governo 
mistura erros políticos com a paralisia 
causada pelas crises que ele mesmo fabrica. O 
resultado é o aumento do desemprego. IBGE 
constatou que não há retomada em nenhum 
estado. Preço injusto para os brasileiros"; 
...da deputada federal Érika Kokai (DF): 
"Weintraub diz que o 'caos' foi gerado por 
governos anteriores (PT). O que ele chama 
de caos é: - 18 novas universidades federais; 
- 173 campi universitários; - mais de 600 
institutos federais; - cotas para negros, pobres 
e indígenas; - recursos para pesquisa"; 
...do Blog do Noblat: "O cenário de fraqueza 
econômica, instabilidade política e apurações 
contra Flávio Bolsonaro fez a palavra 
impeachment voltar a circular nos Poderes. 
Não com ares de conspiração. O tom é de 
resignação pela incapacidade do governo de 
dar vazão uma pauta efetiva".

>> GIRO PELO TWITTER...

O deputado estadual Sandro Pimentel também 
marcou presença na parada popular contra os 
cortes na educação. Levou grito e bandeira

Encontro entre o deputado potiguar João Maia 
e o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta 
durante lançamento do Programa Saúde na Hora

AssessoriaInstagram

Instagram Cedida
O ex-presidenciável 
do PSOL Guilherme 
Boulos também ganhou 
a pipoca preferida da 
governadora Fátima 
Bezerra em sua visita 
a Natal, na semana 
passada. Boulos veio 
à capital potiguar 
para proferir palestra 
sobre educação e 
acabou participando 
por aqui mesmo, junto 
com a governadora, 
do protesto contra os 
cortes na educação

Sheila Morais assinou brincos 
do desfile Água de Coco no DFB 
Festival em Fortaleza
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Atriz Clarissa Marinho, de 32 
anos, nasceu em Fortaleza (CE), 
mas tem fortes raízes potigua-
res. Graduada em jornalismo, 
ela atuava como apresentadora e 
repórter da TV Ponta Negra, em 
Natal, quando decidiu largar o 
jornalismo, no ano de 2011, para 
se arriscar no universo das artes 
dramáticas.

Hoje, a atriz está se preparan-
do para estrear no horário nobre 
da televisão brasileira. Ela será 
uma das integrantes do elenco da 
próxima novela da Record, “To-
píssima”, que estreia na próxima 
terça-feira, 21, às 21h45.  

O novo folhetim vai trazer 
uma trama atual repleta de ação, 
humor e romance e também trará 
à tona a atual questão do empo-
deramento feminino.

Clarissa Marinho começou 

a estudar teatro em Natal, em 
2008, quando estava se formando 
em jornalismo. Em 2011, ela se 
mudou para o Rio de Janeiro, pa-
ra se profissionalizar como atriz.

Na capital carioca, ela fez vá-
rios workshops e cursos de Inter-
pretação pra Televisão e Cinema 
com vários diretores como Pedro 
Vasconcelos e Flávio Colatrello, 
assim também como cursos de te-
atro com Daniel Herz, na Casa de 
Cultura Laura Alvim, bem como 
em cursos de teatro musical.

Ainda no Rio de Janeiro, ele 
ingressou na Escola de Atores 
Wolf Maya, onde deu continui-
dade aos seus estudos em São 
Paulo, quando se mudou para lá 
em 2016. 

Além disso, já em São Paulo, 
cursou teatro no Núcleo Experi-
mental com Zé Henrique de Pau-

la e Inês Aranha, e também fez 
workshop com Sérgio Penna.

Clarissa atuou em vários mu-
sicais infantis, mas foi em 2017 
que teve a sua primeira partici-
pação na TV, na novela “As Aven-
turas de Polliana”, do SBT. 

Apesar de se dedicar integral-
mente à carreira de atriz, Claris-
sa também faz alguns trabalhos 
como apresentadora.

Na próxima novela da Record, 
Clarissa vai interpretar a Enfer-
meira “Caetana”, que trabalha no 
Hospital Universitário Alencar, 
ao lado da personagem “Vera”, 
que será interpretada pela atriz 
Isabel Fillardis. 

A sinopse diz que Caetana se 
dedica integralmente ao seu tra-
balho e não mede esforços para 
ajudar qualquer um que precise 
no hospital.

De raízes potiguares, Clarissa 
Marinho estará em "Topíssima"
Graduada em jornalismo, ela atuava como apresentadora e repórter da
TV Ponta Negra em 2011, quando decidiu se dedicar às artes dramáticas

Novela da Record

Vem aí Maria da Paz. Vivida por Juliana Paes, 
a protagonista de "A dona do pedaço", nova novela 
das 21h da TV Globo, é uma batalhadora. De au-
toria de Walcyr Carrasco, a trama estreia nesta 
segunda-feira, 20, logo depois do Jornal Nacional.

Maria da Paz sofreu muito, mas venceu na vida 
com uma carreira bem-sucedida no ramo da confei-
taria. No meio dessa história, um amor proibido e 
um grande conflito com a filha.

"Eu me emociono muito ao falar da Maria da 
Paz porque tenho certeza que ela existe em cada 
mulher", diz Juliana Paes, de volta às telinhas dois 

anos depois de interpretar "Bibi Perigosa" na nove-
la "A força do querer", de Glória Perez.

"A dona do pedaço" começa na cidade fictícia de 
Rio Vermelho, no Espírito Santo. No lugar, Maria 
se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), que 
é membro da família rival a sua. Achando que seu 
amado foi morto no dia do casamento, a persona-
gem é obrigada a fugir de sua cidade e se muda 
para São Paulo.

E de vendedora ambulante de bolos, Maria da 
Paz se torna uma bem-sucedida dona da cadeia de 
confeitaria, a Bolos da Paz.

"A dona do pedaço" contará 
superação de Maria da Paz

Nova novela das 9

Clarissa Marinho atua desde 2011 e também tem participações no teatro musical

Reprodução

João Miguel Júnior / Globo



Depois de início avassalador, 
o América tropeçou pela primeira 
vez na Série D do Campeonato 
Brasileiro. Jogando na Arena das 
Dunas na tarde do último sábado, 
18, o Alvirrubro ficou no empate 
sem gols diante do Bahia de Feira 
de Santana. O jogo foi válido pela 
terceira rodada da fase de grupos 
do torneio nacional.

Ao longo dos 90 minutos, houve 
domínio absoluto da posse de bola 
por parte do América. A equipe 
criou algumas oportunidades de 
gols, mas parou nas excelentes de-
fesas do goleiro adversário Jair. O 
Bahia de Feira também teve chan-
ce para marcar, mas desperdiçou já 
no finalzinho do duelo.

Com o resultado, o América 

chegou aos 7 pontos e segue líder 
do Grupo A6 de forma isolada. A 
próxima rodada será novamente 
um duelo contra o Bahia de Feira, 
só que agora na casa adversária, a 
Arena Cajueiro, em Feira de San-
tana, interior baiano.
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Foi longe do ideal a es-
treia do treinador Sérgio So-
ares sob o comando do ABC. 
Jogando na tarde deste do-
mingo, 19, no Frasqueirão, o 
Alvinegro perdeu de virada 
para o Botafogo-PB por 2 a 1 
e saiu do G4 do Grupo A da 
Série C do Campeonato Bra-
sileiro.

O gol do ABC foi marcado 
aos 29 minutos do segundo 
tempo. Após cruzamento de 
Felipe Guedes, Hélio Paraíba 
tocou de cabeça para o fundo 
das redes. O Botafogo empa-
tou aos 41 minutos. Aprovei-
tando falha da defesa, Dico 
deixou tudo igual.

Empolgado pelo empate, 
o time paraibano se mandou 
ao ataque e conseguiu a vi-
rada aos 48 minutos. Após 
boa jogada de Erivelton pela 
direita, Kelvin apareceu livre 
de marcação e tocou para as 
redes, sem chances para o go-
leiro Edson. 2 a 1 pro Belo, e o 
jogo foi encerrado logo depois, 
sem maiores emoções.

Com o revés dentro de 
casa, o ABC caiu para a sex-
ta colocação na classificação, 
permanecendo com 4 pontos. 
Na próxima rodada, o com-
promisso será diante do San-
ta Cruz-PE, em Recife. O jogo 
está marcado para o sábado, 
a partir das 18h, no estádio 
do Arruda, casa adversária.

Na estreia de 
Sérgio Soares, 
ABC perde do 
Bota-PB em casa

2 a 1

Hélio Paraíba marcou gol do ABC

Partida terminou no placar de 0 a 0

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PIUM LTDA, CNPJ: 35.284.991/0002-47, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a (Licença de 
Operação), para a atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, serviço de troca de 
óleo e revenda de GLP, com capacidade de armazenamento de 90m3, localizado em Rodovia 
RN 002, KM 05, Bairro Centro, Nísia Floresta/RN, CEP: 59164-000.

José Vasconcelos da Rocha Júnior
Sócio Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II LTDA, CNPJ: 24.894.829/0001-43, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a concessão da Licença de Instalação nº 2018-130201/TEC/LI-0097, com validade até 
07/05/2023, para uma Central Geradora Eólica com potência de 38,11 MW, localizada a Fazenda 
Capril Farias, S/N, Zona Rural, CEP: 59.592-000, Caiçara do Norte/RN.

GABRIELA AUTILIO IANHAEZ
Representante legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, CNPJ: 24.895.239/0001-35, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a concessão de Licença de Instalação nº 2018-130174/TEC/LI-0096, com validade até 
07/05/2023, para uma Central Geradora Eólica com potência de 55,44 MW, localizada a Fazenda 
Lagoa do Maroto, S/N, Zona Rural, CEP: 59.592-000, Caiçara do Norte/RN.

GABRIELA AUTILIO IANHAEZ
Representante legal

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

GERALDO TAVARES CABRAL NETO, CPF: 017.915.944-50, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Li-
cença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, 
localizada na Sítio Santa Cruz, s/n, Zona Rural, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.

GERALDO TAVARES CABRAL NETO
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL SA, CNPJ 17.299.517/0001-26 torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença De Instalação – LI, Nº 2019-133516/TEC/LI0031, com prazo de validade até 10/05/2023 
para o Complexo Eólio Elétrico Morro Pintado, localizada na Fazenda Bela Vista, Zona Rural do 
Município de Areia Branca- RN.

FERNANDO LUIZ VILELA Diretor Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

G. B. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA   inscrito sobre CNPJ: 07.193.864/0001-16 torna 
público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um Transporte de cargas perigosas 
com capacidade total de 16,49 Toneladas, localizado na AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 
1552 – TIROL - NATAL   - RN

JEAN QUEIROZ DE BRITO
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO FREI DAMIÃO LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.547.432/0002-00 torna público que requer 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 
a Renovação da Licença de Operação para um comércio varejista de combustíveis líquidos com 
capacidade de 75 m3, localizado na Rodovia BR406 com a RN118 – SALINÓPOLIS – MACAU - RN

HUGO NOBRE CABRAL
Sócio Proprietário.

LICENÇA AMBIENTAL

CONSTRUTORA JALES LTDA inscrita no CNPJ: 02.700.617/0001-45, torna público, conforme 
a resolução CONOMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 11/03/2019, através do processo 
Administrativo N° 000000.008571/2019-12, a Licença Ambiental de Instalação para funcionamento 
da FUNCERN com área construída de 566,83 m² em um terreno de 600,25 m², situado na Avenida 
Xavier da Silveira, 983, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quais-
quer esclarecimentos.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00012/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que a Concorrência para a Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de readequação das instalações elé-
tricas do SEST SENAT Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e a proposta seria no dia 20/05/2019 ás 09h, fica reagendada para o dia 
04/06/2019, às 15:00hs.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 03/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licita-
cao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, Processo Licitatório 
Nº. 37/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO EVENTUAL SERVIÇO DE 
MÃO DE OBRA QUALIFICADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FOR-
NECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O CONJUNTO TOTAL DO GRUPO GERADOR 
DE ENERGIA, MARCA STEMAC, MOTOR/MODELO MWM 612TCA, Nº DE SERIE F1A073078 
– GERADOR MODELO CROMADO G2R, SERIE 581382 – POTENCIA 230/210 KVA – TENSÃO 
380 V – CORRENTE 319 A – FREQUENCIA 60 HZ – ROTAÇÃO 1.800 RPM, COMO TAMBÉM DO 
SISTEMA DO CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO DO MODELO SERIE DSE 7120, E DEMAIS 
ACESSÓRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE TODO CONJUNTO PARA GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE PRON-
TO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES. A sessão pública dar-se-á no dia 31/05/2019 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 17/05/2019. Pregoeiro/PMM.

Ass.. FLÁVIO MORAIS - Dir. Presidente.

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - 
CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 
27/05/2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social, à Av. Capitào-Mór Gouveia, 3005 – Lago Nova,   
nesta capital,  para deliberação da seguinte ordem do dia. 1) Apreciação do Relatório da Diretoria e 
Balanço Patrimonial encerrados em 31/12/2018  e  demais Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do 
Resultado do exercício; 3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Eleição de membros do Conselho de 
Administração; 5) Analise e aprovação do Novo Estatuto Social da Empresa, com base nas  Leis 6.404/76  
e 13.303/2019; 6) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Natal, 16 de maio de 2019
 

América para no goleiro Jair e 
empata com Bahia de Feira 

Série D
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Fluminense Cruzeiro

1

X0
São Paulo Bahia

0

X1
Goias Botafogo

0

X0
Atletico Flamengo

0

X0
Athletico Corinthians

2

X4
Palmeiras Santos

0

X1
Chapecoense Fortaleza

3

X2
Internacional CSA

0

X1
Vasco Avaí

1

CAMPEONATO
BRASILEIRO
4ª Rodada - Série A

X2
Ceará Grêmio

1

O Palmeiras está cada vez mais 
líder do Campeonato Brasileiro. 
Após passar algumas rodadas divi-
dindo a condição com outros adver-
sários, o Verdão, que é o atual cam-
peão, ficou isolado na ponta após a 
rodada deste fim de semana, que 
foi a quinta da edição 2019. A gole-
ada por 4 a 0 sobre o rival Santos, 
no sábado, 18, deu essa condição 
ao time do Allianz Parque. Com 13 
pontos, o clube é o único a figurar 
na ponta da tabela.

Além deste jogo, outras nove 
partidas movimentaram o país 
na primeira divisão neste fim de 
lsemana. Ainda no sábado, o Atlé-
tico-MG venceu o Flamengo por 2 
a 1, na Arena Independência, e o 
Fluminense goleou o Cruzeiro por 
4 a 1 no estádio do Maracanã. Já 
no domingo, o jogo matutino entre 
São Paulo x Bahia, no Morumbi, 
terminou empatado sem gols. Em 
Curitiba, o Corinthians venceu os 
reservas do Athletico-PR por 2 a 0.

Na parte da tarde, o Goiás ba-
teu o Botafogo por 1 a 0 no Serra 
Dourada, em Goiânia; a Chapeco-
ense perdeu do Fortaleza dentro 
de casa na Arena Condá por 3 a 

1; e o Internacional venceu o CSA 
de Alagoas por 2 a 0 no estádio do 
Beira-Rio, em Porto Alegre. Já de 
noite, outras duas partidas comple-
taram a rodada: Vasco x Avaí, que 
ficaram no 1 a 1 em São Januário; 
e Ceará x Grêmio, jogo que termi-

nou com vitória do Vozão por 2 a 1, 
em Fortaleza.

Diante dos resultados, o Vasco 
continua na condição de lanterna 
do Campeonato Brasileiro, tendo 
conquistado apenas dois pontos 
até agora. O Grêmio vive situação 

parecida, com apenas 2 pontos 
ganhos até aqui. Avaí e CSA, ca-
da um com três pontos, fecham a 
atual zona de rebaixamento para a 
Série B do Brasileirão. A próxima 
rodada do Campeonato será ape-
nas no outro final de semana.

Jogo entre líderes no Pacaembu terminou com vitória larga do time do Allianz Parque: 4 a 0, em grande exibição palmeirense

Palmeiras se isola na liderança; Vasco 
tropeça de novo e continua na lanterna 
Verdão goleou o Santos por 4 a 0 no Pacaembu e chegou aos 13 pontos no torneio; Vasco 
ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Avaí em São Januário, na estreia de Vanderlei Luxemburgo 

Brasileirão

Ivan Storti / Santos FC


