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VARIAÇÃO 07

Procon registra alta de 8,64%
no material escolar em Natal
No início de 2019, o preço dos itens pesquisados foi de 
R$ 194,21, enquanto que em novembro o valor era de R$ 
177,43, de acordo com o órgão.

CULTURA 07

Crispiniano Neto defende mudanças 
nas regras da Lei Câmara Cascudo
Novo presidente de Fundação José Augusto argumenta que 
alteração é essencial para fortalecer a cultura; gestor também 
vai trabalhar para acabar reforma do Forte dos Reis Magos.

Presidente do Ipern quer manter 
contribuição previdenciária atual
Nomeado pela governadora Fátima Bezerra, advogado Nereu Linhares é contra elevar de 11% para
14% a alíquota de contribuição dos servidores à previdência e defende reforma no sistema estadual.

FINANÇAS 04

Empresa potiguar integra 
rede nacional de franquias
Novo projeto prevê abertura de 15 cursos técnicos e
de 200 cursos de qualificação no formato à distância.

EDUCAÇÃO 09

Empresário Paulo de Paula é o fundador da marca educacional Prospere ITB 

Prospere ITB / Reprodução
MANIFESTAÇÃO 08 LEGISLATIVO 04

Ato é organizado pelo Sindsaúde/RN Vereador Paulinho Freire (PSDB)

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Servidores da saúde 
decidem paralisar 
Walfredo Gurgel na 
próxima quinta-feira

Paulinho Freire é 
eleito presidente 
da Federação das 
Câmaras Municipais

No mesmo dia, os servidores 
definiram que também será 
realizada uma assembleia geral 
com indicativo de greve para o dia 
15 de janeiro.

Presidente da Câmara de Natal 
prometeu fortalecer a instituição 
e criar assessoria jurídica para 
ex-presidentes para ajudar na 
resposta aos processos.
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Ordem de Curitiba
Em conversa com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e com a 
ex-presidente Dilma Rousseff em Curitiba, onde cumpre pena, 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo 
Jair Bolsonaro está usando temas morais ou de comportamento 
como cortina de fumaça para ações impopulares nas áreas 
econômica e de direitos sociais. Segundo Gleisi, Lula orientou o 
PT a não se perder em “bate-bocas” com integrantes do governo 
Jair Bolsonaro e concentrar energia nos assuntos que realmente 
interessam à população.

>> Comunicação. Exceto pela 
equipe econômica, o novo governo 
estadual tem posto dificuldades 
para divulgar informações sobre 
a gestão. A nova administração, 
da governadora Fátima Bezerra, 
não tem fornecido a contento 
dados e projeções, além de ser 
difícil de ser contatada.

>> Novos tempos. No cargo 
há 9 meses, o prefeito Álvaro 
Dias tem mudado a forma 
de a Prefeitura do Natal se 
relacionar com a Câmara 
Municipal. Ao contrário do 
antecessor, Carlos Eduardo 
Alves, que tinha dificuldade de 
relacionamento com o Poder 
Legislativo, Álvaro Dias tem 
dialogado com os vereadores 
e mantido um trato cordial. O 
resultado é a fidelização da base 
e calmaria na oposição.

>> Viagem a trabalho. Álvaro 
Dias, a propósito, se licencia da 
Prefeitura nesta segunda-feira, 
7. Ele viaja para Amsterdã, na 
Holanda, para participar de feira 
turística onde divulgará Natal 
como destino turístico. Enquanto 
o prefeito estiver fora, o 
presidente da Câmara, Paulinho 
Freire (PSDB), assumirá o 
Executivo. No Legislativo, 
a presidente interina será a 
vereadora Nina Souza (PDT).

>> Aprovado. Servidores do 
Estado gostaram do decreto 
assinado pela governadora 
Fátima Bezerra que reduz a 
jornada de trabalho, mas não 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Temos orgulho do que 
fomos, temos orgulho 

do que somos, mas 
inquieta-me o que 

seremos”
Antonio Carlos Bermúdez, novo 

comandante da Aeronáutica

>> Estranho no ninho. 
Continua o mal-estar dentro 
do PSOL com relação ao 
professor Carlos Alberto 
Medeiros (foto). Candidato 
a governador pelo partido 
socialista em 2018, apesar da 
militância histórica no PT, 
Carlos Alberto foi ameaçado 
inclusive de expulsão por, 
logo depois da campanha, ter 
aceitado convite de Fátima 
Bezerra para compor a 
equipe de transição.

os salários. Além de diminuir o 
trabalho, a medida proporcionará 
economia no custeio, concordam 
os servidores.

>> Pente fino. Alvo de críticas 
do ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, as transferências 
de recursos ao ministérios no 
governo Temer em dezembro do 
ano passado ainda não foram 
analisadas pelos órgãos de 
controle e deverão passar por 
um pente-fino durante a análise 
da prestação anual de contas do 
governo federal realizada pelo 
Tribunal de Contas da União.

>> Cortes. O prefeito de 
Parnamirim, Rosano Taveira, 
implementou uma medida 
ousada no último dia de 2018. 
Em portaria publicada no Diário 
Oficial no dia 1° de janeiro, o 
chefe do Executivo exonerou 
todos os cargos comissionados da 
Prefeitura, incluindo secretários. 
As nomeações para repor os 
servidores demitidos vêm 
acontecendo paulatinamente 
desde então.

>> Educação. O professor 
universitário Robério Paulino 
apresentou à governadora 
Fátima Bezerra um plano para 
erradicar o analfabetismo no 
Rio Grande do Norte. Segundo 
ele, uma das propostas seria 
formar mutirões, com estudantes 
e professores de universidades 
públicas, para ensinar a leitura 
a potiguares de todos os recantos 
do Estado. 

José Aldenir / Agora RN
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ADIADO

Reunião do Governo 
para discutir salários 
termina sem definição

Recém-instalado, o Comitê de 
Gestão de Eficiência do Governo 
do Estado se reuniu na última 
sexta-feira, 4, para discutir ações 
imediatas da pauta governamental, 
como o pagamento dos salários 
dos servidores, e decidiu que 
pretende anunciar o repasse após 
nova reunião agendada para esta 
segunda-feira, 7.

Segundo a governadora 
Fátima Bezerra (PT), a 
preocupação atual do governo 
é “encontrar meios para cumprir 
os compromissos do Estado com 
servidores e fornecedores, bem 
como garantir cidadania e serviços 
eficientes e de qualidade.”

A atual gestão, que assumiu no 
dia 1º de janeiro, herdou débitos da 
ordem de R$ 2,6 bilhões referentes 
a atraso na folha de pagamento 
dos servidores, fornecedores, 
consignados e precatórios.

Estão em atraso as folhas 
salariais dos meses de novembro 
(para servidores que ganham 
acima de R$ 5 mil), dezembro, 
13º salário de 2018 (para todos 
os servidores) e o 13º referente 
a 2017 para os servidores que 
ganham acima de R$ 5 mil.

Participaram do encontro 
desta sexta representantes do 
Gabinete Civil, Controladoria-Geral 
do Estado e Procuradoria-Geral 
do Estado, além das secretarias 
de Planejamento e Finanças 
(SEPLAN), Administração e 
Recursos Humanos (SEARH) e 
Tributação (SET). l

Transição / Divulgação

Governadora Fátima Bezerra (PT)
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RN fará parte da frente pró-reforma 
da previdência, diz Nereu Linhares

GOVERNO

Sinsp / Divulgação

Novo presidente do Ipern diz que gestão de Fátima Bezerra vai aderir ao movimento que pede na 
aprovação do texto produzido pela União a inclusão de regras que alcancem os servidores estaduais

O advogado Nereu Linhares 
assumiu o Instituto de Previdência 
dos Servidores Estaduais (Ipern) na 
sexta-feira, 4, com o objetivo de sa-
nar o déficit do setor previdenciário 
potiguar, com perdas mensais de R$ 
100 milhões, e restabelecer o equilí-
brio fiscal das contas públicas do Rio 
Grande do Norte.

Ele é contrário ao aumento das 
alíquotas da previdência estadual 
de 11% para 14% – uma sugestão 
da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) –, mas avalia que a medida 
poderá ser necessária em um futuro 
próximo, caso o Rio Grande do Nor-
te não consiga equalizar as despesas 
públicas. O reajuste da alíquota 
também é criticado por todos os sin-
dicatos dos servidores do Estado.  

“O aumento da alíquota pre-
videnciária não resolve a situação 
do Rio Grande do Norte. Eu sou 
contra o aumento, mas não quero 
dizer com isso que a medida está 

descartada. Entretanto, aumentar 
por aumentar não resolve nossos 
problemas. Não é a solução. Pre-
cisamos equalizar todo o sistema 
antes disso, com o apoio dos de-
mais poderes”, explica.

O novo presidente do Ipern 

preferiu não detalhar medidas 
que tomará de forma imediata à 
frente do cargo, pois ainda precisa 
alinhar o planejamento às necessi-
dades da governadora Fátima Be-
zerra. “Ainda vou conversar com a 
governadora para saber o que ela 

pretende, quais medidas iniciais 
serão tomadas”, diz.

Uma das ações dele à frente do 
órgão é a de integrar o Rio Gran-
de do Norte na “frente pró-refor-
ma da Previdência”, que pede na 
aprovação do texto produzido pelo 
Governo Federal a inclusão de re-
gras que alcancem os servidores 
estaduais. O movimento já conta 
com o apoio dos governadores João 
Doria (SP), Ronaldo Caiado (GO), 
Eduardo Leite (RS), Romeu Zema 
(MG) e Hélder Barbalho (PA). 

A expectativa dos estados é de 
que o presidente Jair Bolsonaro 
promova mudança nos regimes 
especiais de Previdência dos ser-
vidores estaduais. “O Rio Grande 
do Norte fará parte desta frente 
governamental. Até porque a si-
tuação da previdência estadual é 
preocupante. É uma situação de 
desequilíbrio total do sistema”, 
encerra Nereu Linhares. l

Presidente do Ipern é contra aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%

LEGISLATIVO

Paulinho Freire é eleito presidente
da Federação das Câmaras do RN

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Natal, Paulinho Freire 
(PSDB), foi conduzido por aclama-
ção à presidência da Federação 
das Câmaras Municipais do RN, 
em assembleia realizada na ma-
nhã da última sexta-feira, 4, para 
o biênio 2019/2021.

Em seu discurso, proferido aos 
mais de 70 presidentes de câma-
ras municipais de todas as regiões 
do Estado, Paulinho Freire desta-
cou as principais bandeiras que 
nortearão a sua gestão e anunciou 
a implantação de uma assessoria 
jurídica para ex-vereadores e pre-
sidentes de câmaras.

“Conduziremos a federação 
com foco no fortalecimento da ins-
tituição e lutaremos pela união dos 
148 associados. Além disso, vamos 
implantar uma assessoria jurídica 
para os ex- vereadores e ex-presi-
dentes de câmaras, isso por que 

muitos saem desses cargos, mas 
continuam respondendo processos 
e alguns não tem condições de cus-
tear suas defesas”, destacou.

A única chapa inscrita no pro-

cesso eleitoral é composta por 29 
membros, encabeçada por Pau-
linho Freire, como presidente, e 
Iron Júnior (Câmara de Jardim do 
Seridó), como vice-presidente. l

Presidente da Câmara de Natal discursa durante eleição na Fecam na sexta-feira

 

CLT

Paulo Guedes diz que 
governo vai abandonar 
"legislação fascista"

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que o governo de 
Jair Bolsonaro “vai inovar e abandonar 
a legislação fascista” da CLT, em 
referência à criação da carteira de 
trabalho verde e amarela.

Segundo ele, o objetivo é absorver 
pessoas que hoje estão no mercado 
informal de trabalho e “libertar” 
os trabalhadores do sistema de 
repartição da Previdência. “Nossa nova 
previdência tem encontro marcado ali 
na frente também, temos que libertar 
futuras gerações desse regime que 
temos hoje”, disse Guedes. l

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Ministro da Economia, Paulo Guedes
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Exclusividade  

www.leroymerlin.com.br

 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 08/01 ate 11/01/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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R$ 139,90
 cada  

CLORO 5 EM 1 MULTIAÇÃO TABLETE
10Kg. Axton.
CÓDIGO: 89707016

Exclusividade  

R$ 399,90
 cada  

VENTILADOR DE TETO 
Mod. Nano, com 3 pás, diâmetro de 80cm,  
para 2 lâmpadas, na cor branca, 220V. Inspire. 
Área de ventilação até 20m2.

Utilize lâmpadas bulbo LED. 
Lâmpada não inclusa. 

CÓDIGO: 89329415

R$ 179,90
 cada  

VENTILADOR DE TETO
Mod. Special, com 3 pás, diâmetro de 104cm, 
para 1 lâmpada, na cor mogno, 220V. Inspire.
Área de ventilação até 20m2.  
Acompanha controle de parede.

Utilize lâmpadas LED ou flúor compacta E27.
Lâmpada não inclusa.

CÓDIGO: 89682894

pás reversíveis
R$ 219,90

 cada  
CLIMATIZADOR PORTÁTIL
Mod. Júnior, 4 litros, frio, na cor  
branca/preta, 220V. Ventisol.
Umidifica, ventila e refresca o ambiente.
CÓDIGO: 89419512

R$ 84,90
 cada  

POLTRONA
Mod. Djerba, 80cmx56cm, em  
resina, na cor branca. Grosfillex.
Peso: 2,35kg
CÓDIGO: 87417526

faixa de corte
28cm

Exclusividade  Exclusividade  
possui controle  

remoto e controle  
de parede

R$ 997,90
 cada  

AR CONDICIONADO DE JANELA
Potência de 7.500 BTU’s, frio, 220V. Midea.
CÓDIGO: 89517876

R$ 1.599,90
 cada  

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

R$ 224,90
 cada  

OMBRELONE 
Mod. Bigrey, 250cm, na cor cinza. Naterial. 
CÓDIGO: 89815705

R$ 169,90
 cada  

APARADOR DE GRAMA 800W
Mod. TT800S, 220V. Tekna.
Certificado compulsória Inmetro - OCP nº 0040. 
CÓDIGO: 88345390
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jornalistaflaviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

No apagar das luzes do maravi-
lhoso 2018, ano de muitos escritos, 
viagens, relações saudáveis e embates 
políticos, visitamos Bob Browne/Vera, 
curtimos momentos familiares junto as 
cadelas Chica e Lola e, no virar para o 
19, longe dos fundunços e dos fogos, 
nos abraçamos em laços amorosos de 
pais & filhos grudados e trocamos votos 
positivos de um futuro feliz, buscando 

no sono reparador um início de ano 
tranquilo e um despertar saudável. 

Por ter sido assim, logo cedo es-
tava fumegando café e correndo para 
usufruir Ponta Negra. 

Entre os passos e os mergulhos 
em terras e águas fantásticas, a mente 
burilou preciosidades e lapidou pensa-
res, que aqui revelo começando pela 
gratidão. 

Buscando interseção amorosa

Não tem maneira melhor de ter os 
primeiros pensamentos de um novo 
ano, que pelo viés do agradecer. Vivo 
uma vida incrível, faço o que gosto, 
me cercam seres que amo, disponibi-
lizo tempo para além do meu umbigo, 
celebro, escrevo, busco ser útil, sorrio, 
reverencio e na religião sou devoto do 
encantamento. 

Cada dia busco incorporar mais 
coisas que me alegrem, me façam su-
bir, potencializar felicidade, empoderar 
existência. 

Agora é fotografar. Estou louco. 
Num mundo cada vez mais de ima-
gens, quem produz textos está ficando 
para trás. Não que vá parar, impossível, 
mas incorporar, passar a ter isso tam-
bém, viajar neste universo. 

Então eis algo que posso sugerir, 
sugestionar, busque encantamentos, 

boas companhias, caminhe, incorpore 
positividades, seja parte de algo, bus-
que a luz, tantas coisas por aí disponí-
veis, quantas possibilidades, indepen-
dentes de grana, posições, filosofias. 

Neste 2019 quero mais e mais 
amar, fotografar, escrever, ajudar, viajar, 
ser alguém com algum nível de valor 
para qualquer um.

Quem não concorda com o que 
penso em algumas áreas, busque es-
paços de convergência em outras, pois 
assim faço. 

Não excluo, não jogo praga, abra-
ço, chamo de alma boa. Quero interse-
ção amorosa onde for possível, onde 
não for lembremos da diversidade, do 
respeito às diferenças, da famosa: de-
mocracia. 

Luzzzzzzzzz
Um ano encantador para todos.

Bandeira petista virou “arte”
com dinheiro público

Eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ficam 
inconformados e protestam indignados quando se deparam, 
no Museu de Arte do Rio (MAR), com uma “exposição” de 

clara motivação eleitoral, iniciada em setembro e prevista para 
acabar somente em maio, exibindo como “arte” bandeiras do MST, 
CUT e outros puxadinhos do PT. A prefeitura do Rio paga R$12 
milhões por ano à ONG Instituto Odeon para fazer a gestão do 
MAR. O prefeito Marcelo Crivella (PRB) não quis comentar. 

>> Arte do vandalismo
A exposição no MAR “Arte 
Democracia Utopia, quem 
não luta tá morto” exalta a 
“ocupação do Rio” e até “incêndio 
das Igrejas”.

>> Vacas obesas
A ONG Instituto Odeon 
recebe por ano 19 vezes mais 
recursos que o Museu Nacional, 
transformado em cinzas, recebia 
do governo federal.

>> A diferença é grande
O Museu Nacional tinha 20 
milhões de itens em seu acervo, 
incluindo obras e peças raras 
e insubstituíveis. O MAR tem 
apenas 28 mil itens.

>> Dinheiro não falta
O Museu Nacional levou 
R$643,5 mil para funcionar 
no ano 2017. No mesmo ano, o 
MAR gastou R$816,1 mil só em 
publicidade.

>> Filhote de peixe. Até mesmo Tiago, filho 
do ex-deputado Babá (PSOL-PA), então com 4 
anos, parecia impressionado com a intolerância 
do PT, ao chegar ao poder, expulsando que 
divergia das ordens da sua direção. Após a 
expulsão do pai do partido, por ser um desses 
“rebeldes”, o garotinho passou a recusar a 
camiseta do PT que usava para dormir. Certo dia, Tiago brincava na sala de 
casa ouvindo Babá discorrer sobre os prejuízos causados aos trabalhadores 
pelo governo Lula. Disparou: “Pai, o Lula vai tirar brinquedo de criança?” Mal 
sabia Tiago que Lula tiraria muito mais, chefiando o maior caso de corrupção da 
História do ocidente.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Esse convite 

deixou meu
joelho bambo”

Major Olímpio (PSL-SP) 
aceitando a missão de disputar a 

presidência do Senado

um terreno de R$140 mil compra-
do à empresa pública Terracap 
rendeu R$8 mil (5,7% da compra) 
ao cartório, pelo papel carimbado.

>> Convite irrecusável. O 
senador Major Olímpio será o 
candidato do PSL à presidência 
do Senado. Segundo o senador 
contou ao site Diário do Poder, 
o convite foi tão irrecusável que 
ele “nem sequer teve chance de 
aceitar”.

>> Caiado em campanha. O 
ex-senador e governador de Goiás 
Ronaldo Caiado (DEM) é o prin-
cipal cabo eleitoral do senador 
Davi Alcolumbre na disputa pela 
presidência do Senado. Não para 
de pedir votos.

>> Etanol: Petrobras se asso-
cia a atravessadores
Sociedade da Petrobras e podero-
sas distribuidoras de combustíveis 
sediadas em São Paulo, que 
fazem fortuna como atravessa-
doras, obteve R$1,8 bilhão do 
BNDES a juros camaradas e 
prazo generoso, para financiar um 
projeto mortal para produtores de 
etanol do Nordeste. Trata-se da 
expansão da estrutura dutoviária 
e de armazenamento de etanol, 
dentro da estratégia de assumir o 
controle do etanol em todo o País. 
As usinas nordestinas empregam 
quase meio milhão de pessoas.

>> Dumping sob chancela 
oficial. A sociedade cria um 
sistema multimodal em que os 
atravessadores poderão adminis-
trar estoques e fazer dumping 
para quebrar usinas.

>> Negócio da China. A 
sociedade com a Petrobras é um 
negócio da China para os distri-
buidores/atravessadores, mas com 
dinheiro (público) do Brasil.

>> Assim, até minha avó. Os 
empresários envolvidos no negócio 
divulgam, sem corar, que o 
dinheiro fácil do BNDES responde 
por 54% dos investimentos.

>> TCU barra Cia. Docas. O 
ministro Bruno Dantas, do TCU, 
suspendeu o contrato da Cia 
Docas do Rio de Janeiro com a 
empresa Technology, de R$1 mi-
lhão, para uma “solução integrada 
de Tecnologia da Informação”. 
O ministro suspeita de irregu-
laridades e até da utilização de 
documentos falsos.

>> Indústria absurda. A indús-
tria da desconfiança dos cartórios 
custa cada vez mais caro. No DF, 

Gabriela Korossy/Câm
ara dos Deputados
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Crispiniano Neto defende mudanças 
nas regras da Lei Câmara Cascudo

CULTURA

José Aldenir / Agora RN

Novo presidente de Fundação José Augusto argumenta que alteração é essencial para fortalecer a 
cultura; gestor também vai trabalhar para cumprir o prazo de reforma da Fortaleza dos Reis Magos

O novo presidente da Fundação 
José Augusto, Crispiniano Neto, 
defende mudanças na Lei Câmara 
Cascudo, de incentivo à cultura. 
Ele  também prevê ações para recu-
perar espaços culturais fechados no 
Rio Grande do Norte.

Atualmente, segundo a lei, o 
patrocinador pode utilizar, no má-
ximo, 20% de recursos próprios e 
outros 80% de isenção do ICMS 
para um determinado projeto 
cultural. A ideia é equalizar me-
lhor o valor, mas o projeto ainda 
depende de discussão e precisará 
ser apreciado pela Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte. 
“O fortalecimento da Lei Câmara 
Cascudo é essencial para o forta-
lecimento das ações culturais”, 
detalha.

Outra preocupação é em rela-
ção ao Teatro Lauro Monte Filho, 
em Mossoró, e a Biblioteca Câmara 
Cascudo, equipamentos entregues 
pelo governo anterior, mas que, 

segundo a Fundação José Augusto, 
não receberam as condições bási-
cas de funcionamento. “O governo 
anterior entregou as obras dos 
prédios, mas não deu as condições 
para que esses equipamentos pu-
dessem funcionar. Entendemos que 
o prédio é muito importante, mas, 
por exemplo, o acervo da Biblioteca 
Câmara Cascudo é tão importante 
quanto sua estrutura. Precisamos 
consertar isso também”, ressaltou 
Crispiniano Neto.

Sobre as obras em andamento, 
Crispiniano informou que traba-
lhará para que os prazos sejam 
cumpridos e os equipamentos, en-
tregues à sociedade. “Recebemos al-
gumas obras importantes sendo re-
alizadas em alguns equipamentos, 
como o Teatro Alberto Maranhão, 
Forte dos Reis Magos e outras. Já 
visitamos essas obras e agora é tra-
balhar para que todos os prazos se-
jam cumpridos como definidos em 
cronogramas”, finalizou. l Crispiniano planeja encerrar este ano a reforma do Teatro Alberto Maranhão

VALOR

Procon registra aumento de 8,64% nos 
preços do material escolar em Natal

Antônio Cruz / Agência Brasil

O Procon Municipal registrou 
aumento de 8,64% no material es-
colar em Natal.  No início de 2019, 
o preço dos itens pesquisados foi 
de R$ 194,21, enquanto que em 
novembro o valor era de R$ 177,43.

A pesquisa de preços de mate-
rial escolar foi realizada em 20 es-
tabelecimentos – como papelarias 
e comércios especializados – em 
Natal. Foram analisados os bairros 
do Alecrim, Centro, Tirol, Capim 
Macio, Cidade da Esperança e La-
goa Nova.

O Procon coletou os de 36 itens 
de papelaria,  como apontador, 
borracha, cadernos, caneta esfero-
gráfica, cola plástica, canetas hi-
drográficas e outros produtos. 

O Procon Natal recomenda 
aos pais que pesquisem antes de 
comprar, pois a economia pode ser 
significativa. Além disso, devem 

procurar as melhores condições de 
pagamento, os descontos, obser-
vando a qualidade dos produtos, e 
procurando comprar produtos com 
selo de garantia e selo Inmetro. 

Cabe ao consumidor avaliar a qua-
lidade dos produtos, pois alguns, 
embora baratos, deixam a desejar 
no quesito qualidade e segurança, 
detalha o Procon. l

Procon recomenda que os pais pesquisem os preços antes efetuar a compra

SEGUNDOS
EM QUINZE

Agência da Previdência 
muda endereço em Natal  
Agência da Previdência Social 
Natal-Sul, que antes, era localizada 
na Rua Padre João Damasceno, 
em Lagoa Nova (próxima a Igreja 
Universal), passará a atender ao 
público, a partir desta segunda-
feira dia 7 de janeiro, em novo 
endereço: à Avenida Nascimento 
de Castro nº 1792, entre as 
avenidas Prudente de Morais e 
Romualdo Galvão. Para agendar 
atendimento e qualquer dúvida 
pode ser esclarecida pela Central 
135, de segunda a sábado, das 7h 
às 22h ou pela internet em www.
meu.inss.gov.br .

Previdência / Reprodução
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Justiça determina que Governo pague 
13º aos policiais civis nesta semana

DECISÃO

José Aldenir / Agora RN

Devido ao atraso nos salários, os policias civis paralisaram as atividades entre os dias 26 e 28 de 
dezembro do ano passado e só voltaram ao trabalho após promessa de pagamento e decisão judicial

O juiz plantonista Roberto 
Francisco Guedes Lima, do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJRN), determinou que 
o Governo do Estado pague o 13º 
salário de 2018 aos policiais civis. 
A decisão foi emitida na noite da 
quinta-feira, 3, durante plantão 
judiciário, e delimita prazo de cinco 
dias para a quitação dos salários 
dos servidores.

Em caso de descumprimento da 
decisão, a sentença do juiz estabe-
leceu multa diária de R$ 10 mil ao 
Governo do Estado. A ação pedindo 
o pagamento dos salários foi impe-
trada pelo Sindicato dos Policiais 
Civis do estado (Sinpol).

Devido ao atraso nos salários, 
os policias civis paralisaram as ati-

vidades entre os dias 26 e 28 de de-
zembro do ano passado. A categoria 
só voltou ao trabalho após promessa 
do pagamento do 13º de 2017 e de 
uma decisão da Justiça que deter-
minou o retorno imediato dos poli-
cias ao serviço.

“O salário é um direito de todo 
aquele que oferece sua força física e 
intelectual no desempenho de ativi-
dades desenvolvidas no meio social, 
não podendo ser suprimido senão 
por um motivo legal e justificável. 
A falta de pagamento do 13º salário 
das autoras não se mostra legítima, 
pois é direito básico de qualquer tra-
balhador receber a contraprestação 
salarial devida pelo exercício de suas 
funções”, considerou o magistrado 
Roberto Francisco Guedes Lima. l Sindicalistas protestam em frente à Central de Flagrantes da Polícia Civil do RN

Servidores da saúde param 
atividades no Walfredo dia 10

ASSEMBLEIA

José Aldenir / Agora RN

O Sindicato dos Servidores 
da Saúde do Rio Grande do Nor-
te (Sindsaúde) decidiu, durante 
assembleia realizada na última 
sexta-feira, 4, paralisar as ati-
vidades do Hospital Monsenhor 
Walfredo Gurgel na próxima 
quinta-feira, 10. A manifestação 
terá duração de 24h, segundo a 
deliberação.

Os trabalhadores decidiram 
pela paralisação no Walfredo 
Gurgel devido aos atrasos no 
pagamento dos salários. Os ser-
vidores ainda não receberam o 
pagamento de dezembro nem o 
13° salário de 2018. Há também 
pendências da folha de novembro 
de 2018 junto a servidores que 
ganham mais de R$ 5 mil.

No mesmo dia da paralisação 
no maior hospital público do Rio 
Grande do Norte, os servidores 
definiram que também será re-
alizada uma assembleia com 
indicativo de greve para o dia 15 
de janeiro, terça-feira da semana 
que vem. O Governo do Estado 
não havia se posicionado sobre 
o tema até o fechamento desta 

matéria.
Na assembleia de sexta-fei-

ra também ficou decidido que o 
sindicato enviará um ofício para 
o novo secretário de Saúde do Es-
tado, Cipriano Maia, e para o Mi-
nistério Publico, no qual comuni-
cará a situação dos servidores. l

Ato é organizado pelo Sindsaúde/RN

NOVO GOVERNO

Ministério da Saúde 
retira do ar cartilha 
para população trans

Uma cartilha dirigida a 
homens trans foi tirada do site do 
Ministério da Saúde na semana 
passada, seis meses depois de 
ser lançada. Produzido pela pasta 
em parceria com organizações 
não-governamentais, o material traz 
dicas de prevenção de infecções 
sexualmente transmissíveis.

A retirada de circulação 
ocorreu um dia depois da posse 
do presidente Jair Bolsonaro e 
foi atribuída à necessidade se 
fazer correções no material. Uma 
das páginas da cartilha exibe um 
esquema do órgão sexual feminino 
e um desenho de uma seringa 
invertida, batizada de "pump", usada 
para aumentar o clitóris. l

Ministério da Saúde / Divulgação

Cartilha foi produzida há 6 meses 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Países não reconhecerão 
2° mandato de Maduro
O Grupo de Lima – bloco de países 
latino-americanos que monitoram 
a crise na Venezuela – não 
reconhecerá o novo mandato do 
presidente Nicolás Maduro, que 
começa no dia 10. Formado por 
Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, 
Chile – entre outros países, o grupo 
exortou também Maduro a não 
assumir o mandato e transferir o 
poder para a Assembleia Nacional, 
controlada pela oposição, mas 
sem poderes efetivos, e convocar 
novas eleições. "Não reconhecemos 
a legitimidade do novo governo 
venezuelano”, disse o chanceler 
peruano Néstor Popolizio, após 
reunião na capital peruana. O 
México, agora governado pelo 
esquerdista Andrés Manuel López 
Obrador, foi o único país do grupo de 
13 nações que não subscreveu. l

Eduardo Cavero / EFE
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Empresa do RN passa a integrar rede 
nacional de franquias em educação

NEGÓCIO

Prospere ITB / Reprodução

Com mais de 300 mil alunos em todo o Brasil, a Prospere ITB passa a fazer parter do grupo MoveEdu; 
projeto prevê abertura de 15 cursos técnicos e de 200 cursos de qualificação no formato à distância

O Prospere ITB, uma das 
maiores empresas de Educação à 
Distância (EAD) já desenvolvida 
no Brasil e testada por mais de 300 
mil alunos, fundada pelo empresá-
rio do ramo educacional Paulo de 
Paula, no Rio Grande do Norte, a 
partir de agora passa a integrar o 
grupo MoveEdu, a maior rede de 
franquias no segmento de educa-
ção profissional do País.

O objetivo da parceria é ampliar 
o volume de alunos com acesso a 
plataforma utilizando know how e 
estruturas do MoveEdu, companhia 
focada na missão de transformar 
vidas através da educação. O Move-

Edu fechou 2018 com faturamento 
de R$ 600 milhões, com mais de 490 
alunos ativos nas 1,2 mil franquias 
de sete marcas, espalhadas pelo Bra-
sil. Com a incorporação do prospere 
, a moveduc projeta um aumento de 
faturamento de 25% em 2019.

Com a chegada da Prospere ITB, 
a MoveEdu passa a ingressar nos 
mercados de Educação Profissional 
Técnica, Ensino Médio, EJA (Educa-
ção para Jovens e Adultos), cursos de 
aperfeiçoamento, menor aprendiz e 
ampliar a grade de cursos livres. De 
partida, já serão disponibilizados 15 
novos cursos técnicos e 200 cursos de 
qualificação via EAD.  l Empresário Paulo de Paula é o fundador da marca educacional Prospere ITB 

MUDANÇA

Bolsonaro prorroga incentivo fiscal 
para empresas do Norte e Nordeste

Fábio Pozzebon / Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou lei que prorroga incentivos 
fiscais para empresas localizadas 
nas áreas de atuação da Superin-
tendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) e da Superinten-
dência do Desenvolvimento da Ama-
zônia (Sudam), mas vetou o mesmo 
benefício para os empreendimentos 
abrangidos pela Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-Oes-
te (Sudeco).

A nova lei amplia de 2018 para 
2023 o prazo final para que empre-
sas com projetos aprovados nas duas 

superintendências tenham direito 
à redução de 75% do Imposto de 
Renda e adicionais calculados com 
base no lucro da exploração. A nor-
ma permite também a retenção de 
30% do IR devido pelas empresas 
como depósito para reinvestimento. 
Além disso, esses empreendimentos 
poderão pleitear até 50% dos valores 
depositados para investimento em 
capital de giro, “desde que o porcen-
tual restante seja destinado à aqui-
sição de máquinas e equipamentos 
novos que façam parte do processo 
produtivo”.   l Presidente da República Jair Bolsonaro

SEGUNDOS
EM QUINZE

Governo estuda reduzir 
alíquota máxima do IR
O Governo Federal estuda reduzir 
a alíquota máxima do Imposto de 
Renda para pessoas físicas dos 
atuais 27,5% para 25%. Atualmente, 
a alíquota de 27,5% é cobrada dos 
contribuintes que ganham a partir de 
R$ 4.664,68 por mês. Além disso, 
também se estuda uma alíquota 
única entre 15% e 20%.

Fábio Pozzebon / Agência Brasil
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Novo comandante quer recuperar 
autoestima dos policiais militares

META

Aldeline Pereira / Agora RN

Coronel Alarico pretende tornar o policiamento mais ostensivo em todo o 
Estado, fazendo com que o PM trabalhe com mais vigor e determinação

O novo comandante da Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte, coro-
nel Alarico José Pessoa Azevedo Jú-
nior, afirmou que uma das metas do 
governo de Fátima Bezerra (PT) será 
recuperar a autoestima dos policiais, 
além de melhorar a sensação de segu-
rança com o efetivo atual e aumentar 
a credibilidade entre a corporação 
e a sociedade potiguar. “Isso vai de-
mandar muito trabalho e dedicação”, 
resumiu o comandante.

Alarico Azevedo também pre-
tende tornar o policiamento mais 
ostensivo em todo o Estado, fazendo 
com que o PM trabalhe com mais 
vigor e determinação. Com relação 
aos policiais militares que estão cedi-
dos a outros órgãos públicos, o novo 
comandante preferiu não discutir o 
assunto, comentando apenas que a 
situação está sendo analisada pelo 
Gabinete Civil. “Vamos otimizar com 
os recursos humanos que temos hoje 
no comando”, disse.

Na semana passada, em um dos 
primeiros atos da sua gestão, a go-
vernadora Fátima Bezerra assinou 

decreto que determina o retorno de 
servidores cedidos aos seus órgãos 
de origem. A medida se estende aos 
policias militares. Recém-empossado, 
o Governo do Estado não sabe o quan-
titativo de agentes que estão nessa 
situação.

Alarico Azevedo ingressou na Po-
lícia Militar do Rio Grande do Norte 
em 1991 e está completando em janei-

ro 28 anos de atividade na instituição. 
Ele tem 53 anos e já exerceu o Coman-
do de Policiamento Metropolitano, 
Academia de Polícia e foi diretor do 
Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública (Siosp). Antes de 
assumir o Comando da PM, o coronel 
estava no comando do Gabinete de 
Segurança Institucional do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte. l

Coronel Alarico recebe cargo do ex-comandante, coronel José Osmar Maciel

SAÚDE

Após prefeitura firmar novo contrato, 
UPA de Macaíba volta a funcionar

José Aldenir / Agora RN

O atendimento médico na Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) 
de Macaíba, na Grande Natal, foi 
restabelecido na última sexta-feira, 
4. Uma nova empresa para forneci-
mento de mão de obra foi contratada 
pela prefeitura local para realizar os 
serviços à população.

A UPA de Macaíba esteve sem 
atendimento médico por três dias 
porque a empresa de mão de obra 
vencedora do processo licitatório não 
cumpriu os serviços estabelecidos 
em contrato.

A Prefeitura, então, rescindiu o 
contrato com a referida empresa e 
convocou a segunda colocada da lici-
tação, que alegou impossibilidade de 
atendimento. 

Sem os médicos, apenas proce-
dimentos como raio-X, curativos e 
administração de medicamentos es-

tavam sendo realizados.
Com o problema com as duas 

empresas, uma terceira licitante foi 
contratada e está cumprindo o servi-

ço. O Município está tomando as me-
didas legais para punir as empresas 
que deixaram a população prejudica-
da durante os últimos dias. l

Procedimentos de atendimentos de emergência foram retomados na unidade

EXTREMOZ

Prefeitura dá desconto 
de 20% no IPTU para 
quem pagar até dia 31

A Prefeitura de Extremoz 
divulgou as datas de vencimento 
das parcelas do Imposto Sobre 
Propriedade Predial Territorial 
Urbano (IPTU) para o exercício de 
2019. A medida trouxe, também, o 
desconto de 20% para o pagamento 
do tributo em cota única que deverá 
ser pago até o dia 31 de janeiro 
de 2019. Terão direito ao desconto 
contribuintes que não possuam 
créditos tributários.

A primeira parcela se encerra 
dia 31 de janeiro. O calendário 
se estende até agosto de 2019, 
quando vence a oitava parcela. O 
vencimento acontece sempre no 
último dia útil do mês. 

Os carnês são enviados pelos 
correios aos contribuintes. Outras 
opções são solicitar via WhatsApp 
(84 98110-5186) ou na própria 
Secretaria de Tributação, no horário 
das 7h às 16h. O contribuinte 
também pode enviar um e-mail 
para semutextremoz@gmail.com e 
pedir o carnê. Há ainda a opção de 
acessar o Portal do Contribuinte, 
no site da Prefeitura de Extremoz, e 
gerar o boleto. l

Canindé Santos / Prefeitura de Extremoz

Cota única se encerra no fim do mês

SEGUNDOS
EM QUINZE

Reservatórios do RN estão com 
menos de 21% da capacidade
As reservas hídricas do Rio Grande 
do Norte estão, neste início de 
janeiro, com 21,7% da capacidade 
de armazenamento. O valor 
representa pouco mais de 960 
milhões de m³ de água disponíveis 
em 47 reservatórios.  A situação é 
monitorada pelo Instituto de Gestão 
das Águas do RN (Igarn).

José Aldenir / Agora RN
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Bailarina do Faustão nega 
affair com craque Neymar

RELACIONAMENTO

Instagram / Reprodução

Paulista de 21 anos conta como conheceu o jogador da Seleção:
no réveillon em Barra Grande, na Bahia. “Ele apenas me seguiu

Isabella Arantes, bailarina do 
“Domingão do Faustão”, virou as-
sunto ao ter seu Instagram seguido 
pelo jogador Neymar durante a vi-
rada do ano em Barra Grande, na 
Bahia. Em entrevista ao Gshow, ela 
contou como surgiu a amizade.

“Tenho amigos em comum com 
ele e acabou que nos conhecemos no 
réveillon. Ele apenas me seguiu nas 
redes sociais e começaram a inven-
tar mil coisas. A gente ficou amigo. 
Só porque ele me seguiu já começa-
ram a surgir várias fofocas”, disse a 
paulista de 21 anos.

“É claro que eu não fiquei com 
ele. Se eu tivesse ficado com ele, 
eu falaria pois ele está solteiro e eu 
também, não teria problema em di-
zer (...) É muito chata a situação. Ele 
não pode fazer uma amizade com 
uma pessoa que ela já é apontada 
como a nova ficante dele”, afirmou 
ao site. l “Se eu tivesse ficado com ele, eu falaria pois ele está solteiro e eu também”, disse

DECLARAÇÃO

Após criticar fala de ministra, Huck
diz torcer pelo governo Jair Bolsonaro

Instagram / Reprodução

Luciano Huck, 47, voltou a criti-
car, na última sexta-feira, 4, a frase 
da ministra Damares Alves de que 
“menino veste azul e menina veste 
rosa”, mas ressaltou em suas redes 
sociais que, independente disso, tor-
ce pelo governo do presidente Jair 
Bolsonaro. “O momento é de diálo-
go”, afirmou ele.

“Como postei dias atrás, antes do 
dilema do ‘azul ou rosa’, torço a favor 
do governo Bolsonaro, porque torço 
a favor do Brasil e respeito a demo-
cracia. E acho que todos nós devemos 
apoiar as pautas e ideias positivas, 
este país precisa melhorar muito e rá-
pido, e o caminho não será fácil”, dis-
se Huck em sua conta no Instagram.

O apresentador foi um dos famo-
sos que se manifestou contra a frase 
da ministra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos na quinta-feira, 
3. Ele postou uma foto em que apa-
rece de camisa rosa e sua mulher, 

a apresentadora Angélica, vestindo 
azul. “Rosa ou azul? Tanto faz”, es-
creveu ele na ocasião.

Como resposta, Carlos Bolsona-
ro, filho do presidente, postou em 
seu Insta Stories (ferramenta de 

compartilhamento de imagens que 
desaparecem em 24 horas) uma foto 
de Huck carregando os filhos mais 
novos, o menino vestindo uma roupa 
de mergulho preta e azul e a menina, 
roupa e chapéu rosas. l

Apresentador Luciano Huck, que havia criticado Damares Silva, com os filhos

SEM CONDIÇÕES

Simony ironiza pensão 
de R$ 300 com mansão 
de ex: “Tadinho”

Simony ficou indignada com a 
decisão da Justiça, de estipular a 
pensão alimentícia recebida do ex-
jogador de futebol Diego Souza pela 
filha em comum, Pyetra, de 12 anos, 
em R$ 300. Nas redes sociais, a 
cantora ironizou a casa do atleta e o 
valor, mostrando a mansão no qual 
Diego vive:

“A casinha que ele mora, 
tadinho. Não tem condições, por 
isso paga R$ 300 de pensão”, 
postou ela, que vai recorrer da 
decisão. l

Instagram / Reprodução

Nas redes, ela ironizou situação

SEGUNDOS
EM QUINZE

Tiazinha volta às novelas 
em nova trama da Record
Suzana Alves, que ficou famosa por 
ter interpretado a Tiazinha, vai voltar 
às novelas em “Topíssima”, escrita 
por Cristiane Fridman e com estreia 
prevista para maio na Record. 
A atriz vai interpretar Inês e vai 
contracenar com Eri Johnson, que 
vai interpretar Edvaldo, seu marido 
na novela, segundo a Jovem Pan.
O elenco de “Topíssima” contará 
também Camila Rodrigues, Felipe 
Cunha, Emilio Orciollo Neto, 
Floriano Peixoto, Silvia Pfeifer, 
Denise Del Vecchio e Isabel 
Fillardis.

Record TV / Divulgação
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“A morte parece 
menos terrível 
quando se está 

cansado”.

(Simone de Beauvoir)

>> Lá vem Shazam. Ainda 
festejando o enorme sucesso 
do filme do Aquaman, a 
DC Comics segue cheia de 
expectativas para a estreia 
de um dos seus primeiros 
super-heróis, Shazam (por 
ironia chamado durante anos 
como Capitão Marvel) no 
mês de abril. Tão poderoso 
quanto o Superman, foi 
criado um ano depois (1939). 
O diário americano USA 
Today divulgou uma série 
de imagens com o herói 
enfrentando o vilão Dr. 
Silvana.

O lado escuro da Lua
A China é o primeiro país a pou-

sar no lado escuro da Lua, a banda 
do nosso satélite que não pode ser 
vista por nós, por causa da rotação 
sincronizada que faz com que o as-
tro orbite em torno da Terra sempre 
com o mesmo lado visível. Essa par-
te escura nada tem a ver com ausên-
cia de claridade solar.

Pelas primeiras imagens di-
vulgadas pelos cientistas chine-
ses, vê-se que há uma diferença 
rochosa em relação ao outro lado 
que nos acostumamos a ver desde 
o auge da corrida espacial, há cin-
quenta anos. A banda até agora 
desconhecida é mais íngreme, com 
montanhas acidentadas e muitas 
crateras.

Os chineses já tinham pousado 
com êxito uma sonda na Lua, em 
2013, mas no mesmo lado onde já 
estiveram missões americanas e 
russas. Quando anunciou que en-
viaria em 29 de dezembro de 2018 
a sonda Chang’e-4 para a banda 
escura, provocou alusões ao álbum 
mais famoso do grupo Pink Floyd.

E é exatamente mais sobre o 
disco e menos sobre a missão chi-
nesa que quero discorrer o artigo 
de hoje. Lançado em março de 
1973, o LP The Dark Side of the 
Moon surpreendeu o mundo do 
rock com sua proposta conceitual 
sobre o universo, o significado da 
vida, a ganância, e a deterioração 
física e mental.

Demorou um pouco para o dis-
co pousar no lado obscuro de Natal, 
cuja rotação de mercado tinha al-
guns anos de atraso em relação aos 
grandes centros. A capa apareceu 
na parede do meu quarto, afixada 
por meu irmão que dominava dois 
terços do espaço com pôsteres, sou-
venires e capas de rock ‘n’ roll.

Eu era apenas um garoto ado-
lescente que amava os Beatles, 
acabara de conhecer os Rolling 
Stones e arranhava as unhas no 
violão tentando acertar acordes 

de canções jovemguardianas e tro-
picalistas. Praticamente ignorei 
o primeiro contato com o disco e o 
grupo britânico naquele rock psi-
codélico.

Foi mais ou menos em 1977, 
perto da maioridade e já morando 
em Candelária, que finalmente 
estreitei laços com o Pink Floyd 
a partir da “Esquina do Rock”, 
um agrupamento de boys do novo 
bairro que supria o isolamento ur-
bano reunidos numa calçada para 
discutir as bandas e os hits do rock 
mundial.

Ouvir a bolacha preta após ter 
visto anos antes só a capa foi uma 
epifania. Dez músicas especiais, fan-
tasticamente executadas numa pega-
da instrumental que era um misto de 
ficção científica e esoterismo. E quase 
todas elas se tornaram hits pelo mun-
do afora, de Londres ao Alecrim, de 
Nova York à Cidade Alta.

The Dark Side of the Moon é uma 
explosão de energia criativa no quasar 
formado pelo alinhamento de Roger 
Waters (vocal e baixo), David Gilmour 
(vocal e guitarra), Richard Wright (te-
clados e vocal) e Nick Mason (bateria). 
Oitavo álbum do grupo, é sem dúvida 
um dos mais revolucionários de toda a 
história do rock.

E se falo um dos mais, é por-
que não foi o único, precedido que 
foi pelos discos Pet Sounds (Bea-
ch Boys), Sgt. Pepper’s (Beatles), 
Their Satanic Majestic Request 
(Rolling Stones) e Tommy (The 
Who). Todos são álbuns maravilho-
sos, onde o do Pink Floyd se des-
taca pela peculiar coesão filosófica.

Inspirado também na doença 
mental que abateu um dos fun-
dadores do grupo, Sid Barrett, o 
disco tinha interação entre as fai-
xas (outra diferença) e ainda hoje 
exerce uma força reflexiva em nós. 
A ausência do louco Barrett foi su-
prida no ápice do space rock que ele 
inventou e que o tirou da órbita do 
mundo da Lua.

>> Sem folia. Os decretos da 
governadora Fátima Bezerra 
para conter gastos atingiu 
em cheio o carnaval, evento 
inserido nas veias de petistas 
e adjacências. A própria 
Fátima tem sido uma presença 
marcante nos dias de folia e 
seu apoio foi importante para o 
resgate do carnaval de rua em 
Natal.

>> Na carona. Grande 
parte daqueles que postaram 
nas redes sociais críticas e 
histerias por causa de Carlos 
Bolsonaro no carro presidencial 
na posse do pai, é a mesma que 
se derramou em emoção com a 
presença de Paula Rousseff no 
Rollys Roice ao lado da mãe na 
posse petista em 1 de janeiro 
de 2015.

>> O avião. Na sanha 
de mostrar um Bolsonaro 
diferente daquele 
estigmatizado pela esquerda, 
acusado de misógino e 
machista, seguidores do 
presidente elogiam o fato da 
capitão da FAB Carla Borges 
pilotar o avião presidencial. 
Nada de pioneiro nisso, no 
entanto. A moça já vinha 
conduzindo Michel Temer.

>> Bolsa Família. Contra 
fatos e números não cabe 
mimimi. Michel Temer fez mais 
pelos necessitados em dois anos 
e meio do que Dilma Rousseff e 
Lula com dois mandatos cada 
um. O programa distribuiu 
durante o período Temer R$ 31 
bilhões, contra R$ 27 bilhões 
com Dilma e R$ 14 bilhões com 
Lula.

>> Cor sim, cor não. A 
patologia ideológica que atinge 
milhares de imbecis que se 
degladiam nas redes sociais, 
agora virou peleja mamulenga 
das cores de cordões. A 
batalha inútil foi parar no 
Palácio do Planalto, onde o 
presidente Bolsonaro mandou 
trocar cadeiras vermelhas por 
cadeiras azuis.

>> Premier League. Estão 
sendo verdadeiros espetáculos 
os jogos da liga inglesa na atual 
temporada envolvendo os seis 
grandes clubes do reino. Fazia 
tempo que a tabela de classificação 
não mostrava todos eles numa 
sequência: Liverpool, Manchester 
City, Tottenham, Chelsea, Arsenal 
e Manchester United.

Divulgação
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Autor de “O sétimo guardião”, 
novela das 21h da TV Globo, Agui-
naldo Silva saiu em defesa da mi-
nistra da Mulher, Família e Direitos 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Começará o dia com menos disposição, 
mas isso tende a passar. Bons contatos 
com pessoas de autoridade podem render 
oportunidades. 

Mercúrio pede atenção para os assuntos do lar. 
Viagem a passeio deverá fazer bem à sua saúde. 
Nos momentos de folga, vai procurar relaxar. Não 
conte com muita disposição para o sexo.

Poderá contar com o apoio dos amigos para o 
que precisar. Família será parceira em todos os 
momentos. Boa hora para estudar. Na união, 
dê mais espaço ao seu amor. 

No trabalho, não se exponha demais. Fazer 
meditação ajudará na concentração. Tomará 
decisões práticas sobre parentes. Nas paqueras, não 
queira ser mais do que é, evite contar vantagens.

Com sensibilidade aflorada, poderá captar todo 
tipo de energia. Para se proteger, concentre-se 
em pensamentos felizes. É provável que sinta 
atração por pessoa mais madura caso esteja só.

Profissionalmente pode se acertar ao receber 
proposta. Tenha cuidado com discussões com 
pessoas de autoridade: talvez se prejudique. Nos 
encontros românticos, controle sua ansiedade.

Muitos dos seus sonhos podem se realizar mais 
rápido do que imagina. Seu espírito prático estará 
destacado e aberto a mudanças. Talvez sinta uma 
atração especial por alguém de outra cidade.

Mercúrio chama sua atenção para temas sérios 
no serviço. Marte sugere cautela ao expor seu 
ponto de vista. Na paquera, demonstre seu 
interesse em vez de fazer joguinhos.

Talvez precise cuidar melhor da saúde: atenção 
para o risco de inflamações. Procure não fazer 
as coisas de forma impulsiva. Na vida a dois, 
haverá muita cumplicidade.

Não se force a aceitar o que não concorda no 
trabalho. Saberá como lidar com seu dinheiro. Por 
causa de ciúme, poderá meter os pés pelas mãos na 
conquista. No sexo, a ansiedade pode atrapalhar.

Poderá adotar uma postura compenetrada em 
tudo o que fizer. Programas divertidos estarão no 
topo das suas prioridades. Vai sentir atração por 
pessoa inteligente e que não gosta de rotina.

Encare as mudanças no trabalho de forma 
positiva. Terá curiosidade sobre assuntos ligados a 
espiritualidade. Em momentos de diversão, pode 
conhecer alguém que acelere seu coração.

Sóstenes impede Maria de falar com a neta. Luz reclama do silêncio de Gabriel. Aranha e Stella decidem seguir 
Mirtes. Machado flagra Leonardo filmando Rita de Cássia. Olavo vê Maria conversando com Sóstenes e descobre 
o segredo que envolve Luz. Mirtes finge não conhecer Aranha e Stella, que desmascara a sogra. 

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Gustavo afirma a Cris/Julia que acredita que Danilo e Maristela sejam pais de Henrique. Alain encontra um brinco de 
Cris no quarto de Julia. Cris/Julia conhece a avó Albertina, mãe de Eugênio. Alain lê a carta de Julia e hesita sobre o real 
assassino da moça. Isabel dá dinheiro a Lenita e propõe queimar as provas que uma tem contra a outra. 

ESPELHO DA VIDA

Marocas ameaça se afastar de Dom Sabino, caso o pai mantenha a decisão de duelar. Samuca e 
Marocas questionam a atuação de Mariacarla como interventora. Dom Sabino se despede da família. Lalá 
consegue trocar a bala da arma de Dom Sabino, enquanto Eliseu dorme. 

O TEMPO NÃO PARA

Aguinaldo Silva defende 
Damares: “Sensata”

AUTOR

Autor de “O sétimo guardião” 
disse que não considera 
ministra “maluquete xiita”

Humanos, Damares Silva, após ela 
declarar que “menino veste azul e 
meninas vestem rosa”.

Pelo Twitter, Aguinaldo escre-
veu que Damares é “sensata”, e não 
“xiita”. “Venderam a Ministra Da-
mares como uma espécie de ‘malu-
quete xiita’ e (...) ela provou que na 
verdade é outra coisa: uma mulher 
conservadora, sim. Mas sensata, 
convencida do que diz, preparadíssi-
ma e disposta a fortalecer os víncu-
los na célula mater da sociedade que 
é: a família”, publicou. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 20

LF
EXUBERANTE

ATEUROER
MATADORI
POAMAPA
UDELAAD

GESSOTODO
STOMIIAN
AMASCARA
BCLEOIC

ROUBARCAI
NARABEO

CEPMARPN
TELEFONIA

DETESTAVEL

Que tem
viço,
vigor

Produtos
de higiene

para o
banho

Termina-
ção verbal
do infiniti-
vo (Gram.)

De
perfume

agradável

Aquele
que não
acredita
em Deus

Assassino
profis-
sional

Local
onde se
vendem

pães

Letra re-
petida em

"pipa"

Mal como
a sífilis
(sigla)

Material
para imo-

bilizar
fraturas

Aparelho
para

tocar CD

Autran
Dourado,
escritor
mineiro

Alessandra
Negrini,

atriz

Objeto re-
quisitado
em bailes
à fantasia

Fazer
como o
ladrão 

(?) Batista,
apresen-

tador
esportivo

(?) bem:
vem a

propósito

Variedade
de batata

Código
escrito no
envelope
de cartas

A garrafa
de refri-
gerantes

Idioma
comum no

Oriente
Médio

Fernanda
Torres, a-
triz de "Os
Normais"

Consoan-
tes de
"novo"

Estado
nortista

Pronome
feminino

1.002, em
romanos

Dispositivos
antifurto

De (?):
inteira-
mente
Ínfima

O país do
Tio Sam

(?) a corda:
desistir 

Decalitro
(abrev.)

Setor utili-
zado pela
internet
Péssimo

Combate corpo a
corpo(?) Barbosa:

compôs
"Adocica"

A "rival" da sogra
(pop.)

Data como a Sexta-
feira da Paixão

Santo
(abrev.)

Beth
Carvalho:

a Ma-
drinha do
Samba

Forma do
círculo
Torta, 

em inglês

3/pet — pie. 4/beto. 5/amapá — baroa. 6/roubar. 10/detestável.

Instagram / Reprodução

Autor: ministra é “convencida do que diz”
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Usina de Energia Eólica Guajiru S.A., CNPJ 21.957.870/0001-23, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Licença de Operação – LO n° 2018-125416/TEC/LO-0218 com prazo de validade até 
27/12/2024 para o Parque Eólico Guajiru e Rede de Média Tensão associada, localizado na 
Zona Rural do Município de São Bento do Norte - RN.

Ilmar da Silva Moreira
Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Usina de Energia Eólica Paraiso dos Vento S.A., CNPJ 21.909.032/0001-84, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença de Operação – LO n° 2018-125689/TEC/LO-0224 com prazo de 
validade até 26/12/2024 para o Parque Eólico Paraiso dos Ventos e Rede de Média Tensão 
associada, localizada na Zona Rural do Município de São Bento do Norte - RN.

Ilmar da Silva Moreira
Diretor Presidente

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ÁGUA MINERAL NATURAL SÃO JOSÉ DO RIACHÃO LTDA ME, CNPJ: 27.767.509/001-
10, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte, Idema a Licença de Instalação Nº 2018-12348/TEC/LI-0072, com 
prazo de validade até 18/12/2022, em favor do empreendimento:  Indústria de extração e 
envase de água mineral em uma área de 975 m2, localizada na Fazenda Batia, São José do 
Riachão, Zona Rural, município de Ceara Mirim/RN.

Denise Silveira Braga
      Sócia

CPF: 046.586.748-44

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

MAIORCA NORDESTE INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 12.994.158/0001-03 torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para a Industria de 
extração, envase e comercialização de água mineral, com Área de 1.076,25m2, localizado na 
Granja Vencedor, S/N, Zona Rural, Macaiba-RN.

EDGAR CAVALCANTI MEDRADO JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Rialma Transmissora de Energia I S/A, 27.965.273/0001-27, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Operação, com prazo de validade até 28/12/2024, em favor do empreendimento 
SE Currais Novos II, localizada no município de Currais Novos.

Cairo Ringo Arraes
Representante Legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SynbiAqua Cultivos Aquáticos Ltda, CNPJ:30.700.691/0001-05, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Re-
novação da Licença Simplificada para a carcinicultura, localizada em Fazenda Entre Rios, s/n 
– Zona Rural – Vila Flor/RN.

Ana Paula Guerrelhas Teixeira
Sócia-administrativa

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ADUBOS QUÍMICO E ORGÂNICO E VENENO EM PÓ GRANULADO PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

                                                                    
AVISO DE SESSÃO DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que a sessão do processo em comento foi deserta. Ficando reabertos os prazos 
da licitação. A sessão pública dar-se-á no dia 18/01/2019 às 08h30min, na sede da Pre-
feitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: http://ma-
caiba.rn.gov.br/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h30min 
às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 04/01/2019. Pregoeira/PMM. 

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

SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EDIFÍCIO URUAÇU IV - TORRE “B”

Através do presente Edital ficam convocados os associados do empreendimento URUAÇU IV, 
TORRE “B”, a se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Estatuto vigente, 
no dia 14/01/2019 (segunda-feira), a se realizar na sede da Ello Esquadrias de Alumínio, localizada 
na Rua Almirante Tamandaré, nº 121, Lagoa Nova/Natal/RN (ponto de referência: primeira rua à 
direita da Padaria Gosto de Pão da Av. Jaguarari – sentido Candelária) em 1ª convocação, e em 
segunda convocação, às 18:00 Hs, na mesma data e endereço, a fim de deliberar sobre os seguin-
tes pontos: a)apreciar proposta de compra dos apartamentos da Associação no Edifício Uruaçu 
– IV – Torre “B”; b)caso aprovada a proposta anterior, análise da forma de rateio do valor da venda; 
c)apreciar outros pontos que sejam do interesse dos associados. Não havendo quórum suficiente 
para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, fica desde já esta-
belecido que esta se reunirá, em segunda convocação, 1 h (uma) hora após o horário marcado. Os 
associados poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais. Maiores 
informações:(84)99917-9312. 

Natal(RN), 02/01/2019

Emmanuel Jackson A M de Melo
Presidente da Associação.

Cáceres e Winck são apresentados no 
Vasco e destacam poder de ataque

LATERAIS

Carlos Gregório Jr. / Vasco da Gama

Jogadores vão disputar posição na equipe do 
técnico Alberto Valentim durante temporada 2019

O Vasco apresentou na sexta-
-feira, 4, os laterais-direitos Claudio 
Winck e Raul Cáceres, novos contra-
tados para a temporada 2019. Os jo-
gadores destacaram o poder ofensivo 
como principal virtude, mas prome-
tem melhorar na marcação.

“Sempre fui muito ofensivo. 
Sempre deixei claro isso. O pessoal 
vê nos meus jogos, mas eu procuro 
buscar o equilíbrio também, porque 
é importante o lateral defender. 

Acho que nos últimos anos tenho 
focado isso”, disse Winck, cujo pai, 
Luis Carlos fez história no Vasco nos 
anos 1990. “Eu me sinto muito mais 
preparado do que quando comecei 
no Inter. Vivo um momento bem 
física e mentalmente para fazer um 
bom ano no Vasco.” Cáceres também 
não escondeu seu gosto em atuar no 
campo do adversário. “Sou um late-
ral que gosta de atacar muito, mas 
também sou bom na marcação”.  l

Cláudio Winck, Alexandre Faria e Raúl Cáceres em apresentação no Vasco
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Diego Alves confirma permanência no 
Flamengo e explica imbróglio de 2018

ELE FICA!

Gilvan de Souza / Flamengo

Em entrevista coletiva, goleiro negou versão de que não quis viajar ao Paraná porque ficaria na reserva; 
ele culpou a diretoria anterior do clube pela repercussão do caso, que já está 100% solucionado

Em sua primeira manifestação 
pública desde o imbróglio ocorri-
do na reta final do Brasileirão, o 
goleiro Diego Alves confirmou sua 
permanência no Flamengo nesta 
sexta-feira e culpou a gestão ante-
rior do clube carioca pela polêmica 
envolvendo também o técnico Dori-
val Junior e o goleiro César.

Na ocasião, Diego Alves teria se 
recusado a viajar para o jogo com 
o Paraná, pelo Brasileirão, ao ser 
informado por Dorival que seria 
reserva. O goleiro, então titular, 
se recuperada de lesão, mas seria 
substituído por Cesar.

Nesta sexta, Diego Alves negou 
que tenha se recusado a viajar para 
aquele jogo. “Nunca recusei uma 
viagem na minha vida. Sou profis-
sional. O clube está acima de qual-
quer jogador. Com toda tranquili-
dade do mundo nunca me recusei 
a viajar. Nunca tinha passado por 

isso. Levaram a notícia completa-
mente distorcida”, declarou.

Para o goleiro, a polêmica foi 
alimentada pela gestão anterior, 
que deixou o comando do clube em 
dezembro, para desviar o foco da 

negociação de Lucas Paquetá com o 
Milan. A transferência foi criticada 
por boa parte da torcida.

“Fiquei três meses sem falar, 
respeitei o clube e os meus compa-
nheiros. Não tive nenhum proble-

ma com nenhum companheiro. É 
muito fácil ser criticado por alguma 
coisa que chega por uma informa-
ção privilegiada de alguém. Vocês 
sabem muito bem quem é da dire-
toria passada. Desviaram o foco da 
venda do Paquetá para mim”, afir-
mou o jogador.

Diego Alves disse também que 
não recebeu nenhum contato da 
gestão anterior em meio à polêmica. 
Só passou a conversar com a direto-
ria, quando a nova gestão assumiu 
o clube. “Tudo foi muito mal gerido. 
Ao contrário da diretoria passada, 
as pessoas hoje aqui tratam os as-
suntos de frente. Jogar no Flamen-
go é uma grande pressão. Polêmicas 
e críticas fazem parte. Sei lidar com 
isso. Mas a partir do momento que 
envolve o caráter...”, criticou.

O goleiro afirmou ainda que não 
tem problemas em perder a posição 
de titular.  l

Diego Alves, goleiro do Flamengo, esteve no centro de polêmica no ano passado

ITÁLIA

Lucas Paquetá assina até 2023 e
será apresentado amanhã pelo Milan

Pedro Martins / Mowa Press

O meia Lucas Paquetá se tornou 
oficialmente jogador do Milan na 
sexta-feira, 4. Embora a negociação 
entre o clube italiano e o Flamengo 
tenha sido fechada em outubro, só 
foi oficializada na sexta-feira com 
o time sete vezes campeão europeu 
tendo revelado que assinou um con-
trato válido até 30 de junho de 2023 
com a equipe. 

O Milan desembolsará 35 mi-
lhões de euros (aproximadamente 
R$ 148 milhões) pela contratação de 
Lucas Paquetá, que vai iniciar a roti-
na de treinamentos no clube italiano 
na segunda-feira, quando o elenco se 
reapresenta após um período de fol-
ga para as festas de fim de ano. E a 
sua apresentação oficial ocorrerá no 
dia seguinte, a partir das 12 horas 
(de Brasília), quando vestirá a cami-
sa de número 39. 

Lucas Paquetá, de 21 anos, fez 
a sua estreia pela seleção brasileira 
nos primeiros amistosos da equipe 

após a queda nas quartas de final 
da Copa do Mundo da Rússia, que 
foram disputados em setembro con-
tra Estados Unidos e El Salvador. 
Formado nas divisões de base do 
Flamengo, Lucas Paquetá disputou 
65 jogos pelo clube, com 13 gols mar-

cados, tendo sido campeão carioca 
em 2017. No Milan, Paquetá tentará 
se tornar mais um jogador brasileiro 
a ter sucesso no gigante italiano. O 
histórico de êxito passa por nomes 
como Leonardo, Cafu, Dida, Ronal-
do, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.  l

Meia ganhou destaque no Flamengo e já foi convocado para Seleção Brasileira

TÊNIS

Por lesão nas costas, 
Marcelo Melo fica fora 
do Aberto da Austrália

O tenista brasileiro Marcelo Melo 
não disputará o Aberto da Austrália 
deste ano. O duplista anunciou nesta 
sexta-feira que uma lesão muscular nas 
costas atrapalhou a sua preparação 
para o primeiro Grand Slam do ano, 
que terá início no dia 14 deste mês, 
em Melbourne. A lesão não é grave, 
mas tirou de ação o ex-número 1 do 
mundo nas duplas por alguns dias 
e impediu que fizesse a preparação 
mais adequada para o primeiro grande 
desafio do ano. “Infelizmente, não 
me recuperei a tempo para disputar o 
torneio”, disse. l
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Marcelo Melo, tenista brasileiro


