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Bancada e prefeito de Natal discutem 
hoje a revisão das emendas federais
Os oito deputados e os três senadores potiguares se reúnem com Álvaro Dias nesta quarta-feira, 10, em Brasília, para tomar 
uma decisão conjunta sobre o complexo turístico da praia da Redinha, que teve os valores cortados das emendas impositivas
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Servidores recebem 

pagamento dentro 

do mês trabalhado

Revisão dos contratos 

com fornecedores e  corte 

de despesas com custeio 

propicionam melhora 

financeira ao Estado

Finanças 03

Rotatória da 

Itapetinga será 

entregue em maio 

Iniciada no dia 11 de 

março, a obra viária 

contempla pavimentação, 

drenagem, calçada e 

iluminação das  avenidas 

Itapetinga e Rio Doce

Mobilidade 07

Parcerias garantem 

novos voos 

charters para Natal

Governo do RN, Prefeitura 

do Natal e trade turístico 

viabilizam parceria com 

empresa aérea para trazer 

turistas da Europa

Turismo 15

Segurança Integrada 

reduz criminalidade

Primeiro trimestre de 2019 foi considerado o menos violento dos últimos cinco anos no 

RN. Forças da Segurança Pública têm atuado para garantir tranquilidade ao potiguar
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Cláudio Humberto

Além do presidente, outros dois diretores da Apex 
Brasil (Agência de Promoção de Exportações), Letícia 
Catelani e Márcio Coimbra, também devem ser man-
dados embora. Eles ambicionavam o comando da 

agência e travavam uma batalha com o embaixador 
Mário Vilalva, exonerado ontem. Ambos têm sido cri-
ticados no Planalto por serem capazes até de parar o 
trabalho na tentativa de assumir a presidência.

Outros dois diretores da 
Apex serão demitidos

PLANALTO IGNORADO
Emparedado, Vilalva pediu ajuda do Planalto, 

que destacou um general para pôr ordem na casa. 
Mas ele também acabou emparedado.

ASSIM NÃO DAVA
Vendo-se inviabilizado no cargo, Vilalva pas-

sou a insultar de “desleal” e “ardiloso” o chanceler 
Ernesto Araújo, que o nomeara. Foi demitido.

TROMBADA COM VÍTIMA
O primeiro presidente da Apex, Alex Carreiro, 

durou 6 dias no cargo: ele trombou com Letícia 
Catelani, que pretendia ser a presidente.

ESTÃO 90% FORA
Sobre chances de Catelani e Coimbra serem 

demitidos, autoridade com gabinete no Palácio do 
Planalto cravou sem hesitações: “90%”.

LEVANTAMENTO ESTIMA 7.400 
OBRAS PARADAS NO PAÍS

A Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção 
(CBIC) divulgará nesta 
quarta-feira (10) o resultado 
de pesquisa indicando que 
há 7.400 obras inacabadas 
no Brasil. Todas essas obras 
representam um montante de 
R$140 bilhões que deixam de 
ser aplicados na geração de 
empregos e renda. O estudo 
será divulgado no evento “Pa-
ralisação e retomada de obras 
de infraestrutura no Brasil”, 
das 8h às 13h na CNI, em 
Brasília.

PAINÉIS DE DEBATE
O evento será marcado por 

dois painéis de debate, com 
a presença de especialistas e 
autoridades como o ministro 
Santos Cruz (Governo).

RAZÕES DA PARALISIA
A pesquisa da CBIC indi-

cará que as obras foram para-
lisadas por falta de recursos 
ou em razão de escândalos de 
corrupção, por exemplo.

SETOR PRODUTIVO
O levantamento das obras 

paralisadas e o evento que 
divulgará o estudo têm apoio 
de entidades como Asbraco, 
Ademi e Sinduscon-DF.

RATINHO BEM NA FOTO
Os paranaenses estão de 

bem com os governantes. 
Levantamento do Paraná 
Pesquisa revela que 78,4% 
aprovam o governo de Rati-
nho Júnior e 64% aprovam 
o de Jair Bolsonaro. Foram 
entrevistados 2.508 eleitores 
em 91 municípios do Paraná 
entre os dias 3 e 7 de abril.

CLASSIFICADOS
Sede do maior escândalo 

de corrupção da História, a 
Petrobras tenta se capitalizar 
vendendo ativos. A bola da vez é 
a distribuidora Liquigás. Tá feia 
a coisa: ontem estatal voltou a 
pregar aviso sobre a venda.

PEGOU MAL
A Braskem, cuja extração de 

sal-gema do subsolo em região 
com falha geológica ameaça 
afundar bairros com 30 mil 
moradores, em Maceió, contra-
tou Sérgio Bermudes, o mesmo 
advogado da Vale, cuja barra-
gem rompeu e matou quase 300 
pessoas em Brumadinho.

DEDO NA FERIDA
Gerou pânico o pedido da 

procuradora-geral, Raquel 
Dodge, para o STF priorizar 
ação que acaba com honorários 
de advogados públicos. Sindica-
listas dizem que a PGR “ataca” 
advogados públicos após o 
MPF ter o fundo bilionário com 
dinheiro da Lava Jato linchado 
publicamente.

SABOTAGEM EM CURSO
A oposição, que age segundo 

os interesses dos privilegiados 
do setor público, faz tudo para 
sabotar ou protelar a reforma 
da Previdência. Até pediu vistas 
do relatório sobre a PEC antes 
mesmo de ser lido.

QUE AMBIENTE...
Relator da PEC da Previdên-

cia, Marcelo Freitas (PSL-MG) 
começava a ler seu parecer na 
CCJ, quando delegado Waldir 
(GO) se posicionou para prote-
ge-lo da aproximação de deputa-
das do PT. “Não deixa roubar o 
relatório!” gritaram da plateia. 
Seguro morreu de velho.

"Faça dos nossos filhos e netos, 
melhores que seus pais e avós”

Jair Bolsonaro
Ao empossar o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub

Sergio Lima/AFP

PODER SEM PUDOR

SUPLICY E A CORDA
Há alguns anos, o ex-senador Eduardo Supli-

cy (PT-SP) foi conhecer o Círio de Nazaré, em Be-
lém (PA). Com pose de atleta, ele se meteu a pu-
xar a corda, ao lado de milhares de fiéis, e se deu 
mal, muito mal. O ex-deputado paraense Babá 
(PSOL) relatou com graça a cena a que assistiu: 
“Suplicy foi ejetado em quinze minutos. A força 
na corda é descomunal.” Não por acaso, quando 
soube que a colega Heloísa Helena iria ao Círio, 
Suplicy advertiu: “Cuidado com a corda...”
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JORNALISTA E RADIALISTA 

RÔ MEDEIROS 
PRECISA DE DOAÇÃO DE SANGUE

 Familiares e amigos iniciaram uma campanha de 
doação de sangue em nome do jornalista e radialista Rosenildo 
Medeiros dos Anjos, o Rô Medeiros, que está internado no 
Hospital Rio Grande, na zona Leste Natal. Ele necessita, com 
urgência, realizar transfusão de sangue. Pode participar da 
campanha de doação pessoas de qualquer tipo sanguíneo. Os 
doadores podem se dirigir ao Banco de Sangue HEMOVIDA, 
localizado na Avenida Nilo Peçanha, 199, no bairro Petrópolis, 
das 7h30 às 17h. Telefone: (84) 3202-4289

A bancada potiguar – compos-
ta por oito deputados federais e 
três senadores – vai se reunir na 
noite desta quarta-feira, 10, em 
Brasília, com o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, para tomar uma deci-
são conjunta e definitiva a respeito 
das obras do complexo turístico da 
praia da Redinha, para ampliar a 
atividade econômica na Zona Norte 
de Natal.

Semana passada, a obra – orça-
da em R$ 24 milhões – foi contin-
genciada e teve seu valor diminuí-
do para apenas R$ 1 milhão. Após 
pressão popular de trabalhadores 
do turismo da praia da Redinha e 
adjacências, a bancada reviu os va-
lores e decidiu que seriam destina-
dos R$ 8 milhões.

O líder da bancada potiguar em 
Brasília, deputado federal Rafael 
Motta (PSB), chegou a anunciar 
que seria feito uma nota em con-
junto sobre o assunto ainda ontem. 
A assessoria da deputada federal 
Natália Bonavides (PT) informou 
que as negociações não estavam 
encerradas e havia, sim, chance 
desta decisão tomar novos rumos. 
No entanto, partiu da assessoria do 
deputado federal Beto Rosado (PP) 
a informação de que a reunião da 
bancada com o prefeito de Natal 

seria hoje à noite.
De acordo com a assessoria de 

Beto Rosado, o prefeito de Natal 
esteve ontem pela manhã no gabi-
nete do deputado, que também cor-
re atrás de recursos para levar as 
águas do rio São Francisco para a 
região de Mossoró. Demais deputa-
dos e senadores nada informaram 
sobre o tema do complexo turístico 
da Redinha, porém, a reunião de 
hoje à noite contará com a presen-
ça de toda a bancada. O prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, carrega a 
pressão de toda a população da Zo-
na Norte, que já dava a obra como 
certa.  

Deputado federal Beto Rosado

Bancada federal e prefeito Álvaro 
Dias se reúnem em Brasíllia para 
discutir revisão de emenda

Decisão conjunta

José Aldenir/AgoraRN

O corte protagonizado pela ban-
cada federal do Rio Grande do Norte 
nos recursos que seriam destinados 
a construção/revitalização do Termi-
nal Turístico da Redinha, em Natal 
(de R$ 24 milhões para R$ 8,5 mi), 
continua rendendo reações na classe 
política da cidade. Nesta terça, 9, 
três vereadores emitiram opiniões 
contrárias a decisão que partiu de 
Brasília.

Para Nina Souza, do PDT, o 
corte de quase 70% nos recursos 
que seriam destinados à capital 
penaliza a cidade e contribui para o 
enfraquecimento da economia local, 
vez que os valores seriam destina-
dos a um investimento significativo 
no turismo natalense, o que, conse-
quentemente, acarretaria em uma 
movimentação maior de valores no 
município.

"Dentre as emendas que esta-
vam previstas, a única que tinha 
viés estruturante era essa. Ela 
poderia ter sido cortada de forma 
proporcional (com as demais). O RN 
tem problema de recursos e o que fo-
menta a economia daqui hoje é o tu-

rismo. Os parlamentares precisam 
aprender que, se não fomentarmos o 
turismo, não sairemos nunca deste 
buraco", criticou.

O corte proporcional dos recur-
sos (que é uma determinação do 
Governo Federal) foi também o cen-
tro da crítica emitida pelo vereador 
Robson Carvalho (PMB). 

De acordo com ele, se o corte de 
apenas 20% fosse aplicado, o prejuí-
zo não teria sido tão grande quanto 
está sendo para o turismo da cidade.

"Eu sugiro que haja sensibili-
dade e respeito com a população de 
Natal. O ideal era que fosse feito 
um corte linear, igual para todas as 
áreas, de modo a não ter um impac-
to tão negativo como teve no nosso 
turismo. 

Essa obra  iria revitalizar a Re-
dinha e resultaria numa melhora 
para o comércio. Queremos que a 
bancada federal olhe com mais res-
peito para Natal", pediu.

Por fim, o vereador Kleber Fer-
nandes (PDT) também corroborou 
com a opinião dos colegas e ainda 
denunciou que Natal não recebe 
uma emenda coletiva da bancada 
federal há anos, afirmando também 
que, na sua avaliação, esse corte se 

deu por razões individuais da maio-
ria dos deputados federais e senado-
res que representam o RN."Foi um 
absurdo e um desrespeito. 

A falta de uma emenda coletiva 
- que a capital não merece dos par-
lamentares federais há anos - para 
contemplar uma intervenção de 
tamanha importância econômica e, 
por consequência, social, só prova, a 
meu ver, que a maioria da bancada 
se preocupou mais com as emendas 
individuais em detrimento da visão 
coletiva", acusou.

Na justificativa para o corte, que 
inicialmente era muito maior (de R$ 
24 milhões para R$ 1 milhão), a ban-
cada federal alegou priorizar saúde, 
educação e segurança. No fim de se-
mana passado, no entanto, a banca-
da, direcionou o montante de R$ 8,5 
milhões para que a obra seja tocada 
pela Prefeitura do Natal. Todavia, a 
ideia da classe política local é de que 
o corte seja, apenas, de 20%.

A Câmara Municipal de Natal 
vota nesta quarta-feira, 10, moção 
de repúdio a atitude da bancada 
federal. Ficou agendada para hoje 
a votação do texto, que segundo o 
vereador Robson Carvalho "deverá 
ser aprovado" pela grande maioria.

Vereadores Robson Carvalho, Kleber Fernandes e Nina Souza criticaram o contigenciamento de verbas federais para Natal

Vereadores criticam corte de verbas 
destinadas ao turismo de Natal
Câmara Municipal vota nesta quarta-feira, 10, moção de repúdio contra os 
parlamentares federais que aprovaram a redução da emenda impositiva

Repúdio

José Aldenir/AgoraRN

RODRIGO FERREIRA
Repórter

ELIAS LUZ
Repórter
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O obstinado corporativismo de 
Eudo, que agradou a maioria de 
seus pares, mas lhe valeu a oposi-
ção até do corregedor geral do MP, 
Anísio Marinho Neto, no tocante à 
proposta do fim da paridade, pode 
exercer alguma pressão nessa 
corrida de dois oponentes pelo 
comando do Ministério Público do 
Rio Grande do Norte.

O tempo, senhor de tudo, dirá.

QUESTÕES SENSÍVEIS SÃO
SENSÍVEIS SEMPRE

Fora da histeria das redes 
sociais, eivada de paixões que são 
desaconselháveis até quando se 
ama, é preciso abordar os assun-
tos sensíveis da vida em quando 
momento se apresenta.

O caso da menina Bruninha, 
que comoveu a cidade, mostrou 
ao poder público que Natal 
precisa ter de volta a habilitação 
para realizar transplantes, o 
que implica uma situação mais 
complexa envolvendo as próprias 
condições financeiras do Estado 
que receberá os recursos para 
financiar o serviço.

Que a prematura partida de 
Bruninha sirva para mostrar que 
outros casos também existem e 
seus registros não estão presentes 
aqui porque já engrossam a fila 
de transplantes de outros estados 
onde há hospitais habilitados 
para a realização de cirurgias.

VALOR DA ALEGRIA
A divulgação dos números do 

Carnaval pela Fecomercio, nesta 
segunda-feira, dão todo o sentido 
à máxima romana de que a festa 
compensa, principalmente na cri-
se.  A Prefeitura do Natal faturou 
R$ 71,5 milhões, o que represneta 
16,42% maior do que o movimen-
tado no carnaval do ano passado, 
que foi de R$ 61,4 milhões. 

Além disso, o valor movimen-
tado representa nada menos que 
12 vezes o valor investido pelo 
Poder Público Municipal para 
viabilizar o evento realizado este 
ano (que foi de R$ 6 milhões).

Os dados constam na pes-
quisa realizada pelo Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio da Fecomércio RN (IP-
DC/Fecomércio RN), que traçou 
o perfil do folião e do comerciante 
que participou do Carnaval em 
Natal 2019.

A ideia ou conceito, como 
queiram, do direito adquirido 
passa por testes nunca antes ima-
ginados nessa época de falência 
fiscal dos estados.

Como numa bomba relógio 
prestes a explodir, os déficits ge-
neralizados nas contas públicas 
frequentemente têm colocado 
em lados opostos os poderes 
Executivo e Judiciário.

Com a diferença que, na 
maioria das vezes, o Judiciário 
sempre pode dar a palavra final 
até quando o problema o atinge 
diretamente.

Agora mesmo, uma decisão 
da desembargadora Maria Zenei-
de Bezerra, que integra o Pleno 
do TJRN, orienta a Corte potiguar 
de que todo servidor público tem 
o direito de receber a remunera-
ção correspondente ao cargo e 
nível que ocupa.

Trata-se, para explicar melhor 
ao leitor, do Mandado de Segu-
rança Cível movido por vários 
policiais militares, que ganharam 
o direito à recepção imediata de 
seus subsídios de acordo com a 
Lei Complementar Estadual nº 
514/2014.

O entendimento da desem-
bargadora busca se sustentar 
no argumento de que os limites 
previstos nas normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no que 

tange às despesas com pesso-
al do ente público, não podem 
servir de justificativa para o não 
cumprimento de direitos subjeti-
vos do servidor público, como o 
recebimento de vantagens asse-
guradas por lei.

Em tempo de crise fiscal, 
que está ainda longe de atingir 
dramaticamente o poder judici-
ário, fica difícil explicar para sua 
Excelência que a crise, cuja a Lei 
de Responsabilidade existe para 
conter, hoje já não basta mais pa-
ra recolocar os trilhos desse trem 
desgovernado chamado Brasil 
nos trilhos.

No caso dos autores do man-
dado, que estavam recebendo 
o subsídio de Cabo PM e foram 
promovidos à graduação de 3º 
Sargento da PM/RN, em 25 de 
dezembro de 2018, após cumprir 
todos os requisitos, a magistrada 
está tecnicamente correta.

No entanto, é preciso ava-
liar melhor quando se afirmar, 
peremptoriamente, que “que os 
limites previstos nas normas da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, no 
que tange às despesas com pes-
soal do ente público, não podem 
servir de justificativa para o não 
cumprimento de direitos subjeti-
vos do servidor público”.

Nessa interpretação inflexível 
que reside o problema.

Crise fiscal e Judiciário devem 
falar a mesma linguagem

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

TEMOR DE TIRAR O SONO
Vencida a eleição interna no 

Ministério Público Estadual pelo 
atual Procurador-Geral de Justiça, 
Eudo Rodrigues Leite, que busca 
agora a indicação da governadora 
Fátima Bezerra na lista tríplice de 
dois nomes, amarga uma dúvida 
cruel. Aliás, a pior delas. 

Escolheria Fátima a segunda 
colocada, a procuradora Yádia 
Gama Maio, para garantir-se como 
a governadora que nomeou a pri-
meira mulher Procuradora-Geral 
de Justiça em 130 anos da institui-
ção no Rio Grande do Norte?

Ou seguiria o caminho pouco 
ortodoxo para uma governadora 
de esquerda ao escolher o primeiro 
colocado homem contra a segunda 

colocada mulher.
Há quem diga que não se 

trata de uma escolha de Sofia para 
Fátima.

O QUE PODE SER PIOR
Contudo, há um dado que 

pode desiquilibrar ainda mais essa 
equação. Com o fim da paridade do 
judiciário com o Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, proposta 
por Eudo, vai pelo ralo uma dos 
raros momentos em que o Tribunal 
de Justiça propõe uma medida de 
economia futura para o Estado – o 
rebaixamento de comarcas e a 
consequente redução de 5% nos 
vencimentos de futuros titulares de 
varas, sejam eles juízes ou promo-
tores.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), pediu empenho à aprovação 
da reforma da Previdência aos 
prefeitos que participam da 12ª 
Marcha dos Prefeitos em Brasí-
lia, na terça-feira, 9.

“A reforma é que vai gerar 
condições para que o governo jun-
to com o Congresso possam con-
tribuir com Guedes e distribuir 
recursos dos bônus de assinatu-
ra não só do pré-sal. A reforma 
também vai contribuir para uma 
solução da lei Kandir e para cons-
truir um caminho para pacto fe-
derativo”, afirmou Maia.

Maia fez um discurso empol-
gado e disse que a aprovação da 
emenda constitucional sobre a 
previdência social dará fôlego pa-
ra que o Executivo e o Legislativo 
possam dar encaminhamento aos 
demais projetos demandados pe-
los municípios. 

“A reforma da Previdência 
vem organizar o que foi constru-
ído ao longo dos últimos anos. E 
se nada for feito, nenhum de nós 
vai conseguir sair na rua nunca 
mais”, disse.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara

Maia pede empenho na 
reforma da Previdência
Presidente da Câmara avalia que as mudanças no sistema 
previdenciário também vai alterar as regras da Lei Kandir 

Reunião

Reprodução / Metrópoles

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, comprome-
teu-se na terça-feira, 9, a melho-
rar os resultados educacionais do 
Brasil com o orçamento atual. De 
acordo com ele, não é “radical” e 
tem experiência em gestão, daí 
a disposição em apresentar re-
sultados, e destacou ser aberto 
ao diálogo. Também mencionou 
conhecer universidades estran-
geiras inclusive na China.

“Com o que a gente gasta em 
relação ao PIB [Produto Interno 
Bruto], a gente tem que entre-
gar mais”, afirmou Weintraub 
durante a cerimônia de posse, no 
Palácio do Planalto, na presença 

do presidente Jair Bolsonaro e 
do ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni.

Segundo Weintraub, como ti-
tular pretende “entregar o que foi 
prometido no plano de governo. 
Bem sucintamente, mais com o 
mesmo que a gente já gasta”. Ele 
se disse também aberto ao diálo-
go e enfatizou que não tem filia-
ção partidária.

O ministro também elogiou o 
antecessor, Ricardo Vélez Rodrí-
guez. “Velez é muito inteligente, 
mas dadas as circunstâncias, a 
gente não está conseguindo entre-
gar [os resultados] no ritmo espe-
rado”, finalizou.

Novo ministro diz que 
elevará resultados do MEC

Abraham Weintraub



Para o presidente da Associação 
Brasileiras de Agências de Viagens 
do RN, Abdon Gosson, quando se 
fala de turismo, avaliações de 100 
dias de qualquer governo jamais 
traduzem a verdade sobre uma 
administração. E por uma razão 
simples, como ele explica: “É muito 
pouco tempo”. Exemplo disso, se-
gundo ele, é o próprio voo fretado 
para a Holanda, que inaugura em 
novembro. “Para acontecer foi re-
sultado de dois anos de negociação 
de vários atores do turismo”.

No entanto, Abdon acredita 
que o governo Fátima já começou 
pelo caminho certo ao escolher Ana 
Maria da Costa a sua secretária de 
Turismo. “Trata-se de uma com-

petente profissional da iniciativa 
privada que conhece os problemas 
e anseios do setor”, comentou.

Para o presidente da Abav, ao 
comprar a briga das diferenças das 
tarifas aéreas praticadas em Na-
tal em relação a outros estados do 
Nordeste, sempre mais salgadas, a 
governadora ganhou muitos pon-
tos com o setor e transmitiu uma 
confiança de que os trade turístico 
pode contar com ela.

Sobre uma possível privatiza-
ção do Centro de Convenções de 
Natal, o empresário acredita que 
é apenas uma questão de tempo. 
“Trata-se de um equipamento mui-
to caro que só dará certo sob uma 
gestão privada”, encerrou.

QUARTA-FEIRA, 10.04.2019Cotidiano6

Ao comentar os 100 primeiros 
dias de governo Fátima Bezerra, a 
ex-secretária de Educação, Cláudia 
Santa Rosa, afirma que ainda não 
descobriu explicação para o corte 
de R$ 4,5 milhões no recurso asse-
gurado pelo Banco Mundial para 
equipar escolas da rede estadual 
com laboratórios de informática.

“Com isso, 49 escolas deixarão 
de receber esses laboratórios, o que 
no mínimo deveria ter sido objeto 
de um debate maior dentro do go-
verno”, lamentou a ex-secretária.

Sem querer se colocar com uma 
crítica do 100º dia da atual admi-
nistração, Cláudia Santa Rosa, que 
voltou a integrar o Instituto de De-

senvolvimento da Educação, uma 
ONG criada em 2004 e voltada ao 
desenvolvimento da área, confessa 
que ainda não ficou claro para ela 
as prioridades do governo Fátima. 
“Espero sinceramente que ela (Fá-
tima) saiba dar continuidade aos 
seis programas deixados pelo go-
verno Robinson, já que são de inte-
resse do Estado e podem auxiliar 
no esforço para combater os péssi-
mos indicadores ainda ostentados 
pelo RN na Educação”, afirmou.

Entre eles, o Promédio, com 
foco no ensino médio em tempo 
integral; o Profundamental, com 
ações em desenvolvimento no en-
sino fundamental, o Progestor com 
ações sobre a gestão das escolas e 
foco na aprendizagem; o Renova 
Escola, com foco na manutenção 

permanente de prédios e renova-
ção de equipamentos escolares; 
o Prof Mais, de valorização dos 
professores e qualidade de vida 
desses profissionais no âmbito das 
16 diretorias regionais de ensino e 
o RN Alfabetizado, um programa 
para diminuição dos altos índices 
de analfabetismo no RN.

Ela avalia que, impenden-
temente de questões políticas e 
partidárias, a manutenção desses 
programas e seu aperfeiçoamento 
definirão o grau de interesse pú-
blico do gestor e a extensão de seus 
compromissos com a população. 
“Estamos esperando para saber a 
que o governo Fátima veio e es-
pero que ela tenha todo o sucesso 
na missão de administrar o RN”, 
conclui. Cláudia Santa Rosa pede que atual gestão melhore os índices educacionais do RN

Governo ainda precisa mostrar a que veio 
na Educação, avalia Cláudia Santa Rosa
Sem querer se colocar com crítica, a ex-secretária de Educação da gestão Robinson Faria (2014 a 2018) diz que não ficou claro 
para ela as prioridades do Estado para o setor e também pede a continuidade de seis programas educacionais públicos

100 dias

José Aldenir/AgoraRN

A ex-titular da secretaria de 
Segurança Pública e Defesa So-
cial do RN (Sesed-RN), Kalina 
Leite avalia que a governadora 
Fátima Bezerra acertou na esco-
lha dos nomes para ocupar uma 
das pastas mais sensíveis de 
qualquer administração – a de 
Segurança.

Kalina Leite, que é delegada 
da Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte, lembra que o recuo 
nos índices de criminalidade re-
gistrado do ano passado para cá 
são, em boa parte, resultado de 
efetivos investimentos no siste-
ma prisional e no sistema sócio 

educativo, já que os índices de 
reincidência de crimes no Brasil 
são altíssimos. Ela geriu a Sesed 
entre 2015 e 2016.

Para ela, os primeiros dias 
da governadora, que começaram 
positivamente, necessitarão de 
doses de apoio permanente às 
ações que cuida diretamente do 
sistema prisional.

 “É preciso lembrar que o sis-
tema socioeducativo do RN saiu 
de uma intervenção exitosa e é 
preciso que o atual governo man-
tenha-o assim para obter os efei-
tos que pretende para o futuro da 
administração”, finalizou. Kalina geriu a Sesed entre 2015 e 2016

Segurança precisa de investimento, 
diz a ex-secretária Kalina Leite

João Gilberto / ALRN

Gestão começou bem com o  
Turismo, analisa Abson Gosson

Caminho CertoControle da Violência

MARCELO HOLLANDA
Editor de Economia
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Para o presidente do Sistema 
Fecomércio Rio Grande do Norte, 
Marcelo Queiroz, a gestão  Fátima 
Bezerra em seus primeiros 100 
dias é positiva. Segundo ele, a go-
vernadora tem adotado posturas 
que denotam preocupação com o 
desequilíbrio fiscal do Estado e, 
principalmente, tem conseguido 
manter um canal permanente de 
diálogo com toda a sociedade, em 
particular com os próprios servido-
res públicos e com o setor produtivo 
potiguar.

“Ela herdou um Estado numa 
situação financeira e fiscal extre-
mamente difícil. Dívidas de cur-
tíssimo prazo que somavam mais 
de R$ 4 bilhões e quase nenhuma 
perspectiva de receita extra. Além 

disso, o orçamento engessado e 
um compromisso, a nosso ver, in-
justo com o repasse de recursos 

aos chamados poderes autônomos 
completam um cenário devastador. 
Há muito a ser feito. Mas ela tem 

caminhado bem”, afirma Queiroz.
O presidente da Fecomércio 

RN destaca a redução de algumas 
despesas de custeio e a busca inces-
sante por fontes extras. “Ela tam-
bém precisa intensificar as con-
versas com os poderes autônomos 
para negociar duodécimos e assun-
ção de despesas com aposentados e 
pensionistas de cada um deles, por 
exemplo”, pontua. 

Ele ressalta que a governadora 
tem buscado um canal permanente 
de diálogo com a classe produtora. 
“Estamos, agora mesmo, ultiman-
do as conversas para a criação da 
Câmara Setorial do Comércio e 
Serviços. Uma iniciativa que deve-
rá agilizar o tratamento de temas 
sensíveis ao nosso setor, incluindo a 
questão da dívida junto aos fornece-
dores de bens e serviços para áreas 
essenciais do governo”, encerrou.

Marcelo Queiroz, da Fecomércio: "governadora herdou Estado em situação díficil"

“Há muito a ser feito, mas Fátima tem 
caminhado bem”, diz Marcelo Queiroz
Presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte avalia positivamente os primeiros 100 dias 
da gestão Fátima Bezerra, em razão das medidas para a resolução do desequilíbrio fiscal do Estado

Setor Produtivo

José Aldenir/AgoraRN

 A Companhia Estadual de 
Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (Cehab) devolve a oito 
proprietários originais a posse 
de casas no conjunto Praia-mar, 
localizado na Cidade da Espe-
rança, zona Oeste de Natal.

A reintegração dos imóveis 
obedece a uma recomendação 
do Ministério Público, através 
da Procuradoria da Habitação, 
também ao Tribunal de Contas 
da União. Cumpre ainda uma de-
cisão da Justiça Estadual (Vara 
da Fazenda Pública) sob pena de 
multa caso ocorra o descumpri-

mento, com consequente onera-
ção ao erário público e ainda res-
ponsabilização do atual gestor.

 As residências pertencem a 
pessoas originalmente cadastra-
das no programa desde seu iní-
cio, em 2008, quando o governo 
do estado lançou um projeto de 
erradicação de favelas na aveni-
da Capitão-mor Gouveia. 

 Em outubro do ano passado 
14 famílias foram notificadas so-
bre a necessidades de desocupar 
o imóvel e a consequente reinte-
gração de posse aos verdadeiros 
donos. Seis foram transferidas 

para o condomínio Village de 
Prata, na zona Oeste de Natal, 
mas oito famílias permaneciam 
no local. Com a determinação ju-
dicial, tendo em vista parte dos 
recursos utilizados pertencer ao 
Governo Federal, se fez necessá-
ria a retirada dos ocupantes.

 Após a instalação dos úl-
timos proprietários legais, a 
Cehab fará a conclusão das obras 
de infraestrutura do Praia-Mar, 
que vai ganhar diversos espaços 
multiuso, dentre os quais praça e 
quadra de esportes, além da pa-
vimentação das vias. Imóveis estavam ocupados desde 2018

Cehab devolve moradias aos proprietários 
em condomínio da zona Oeste de Natal 

Habitação

Reprodução / PMRN

As 167 prefeituras do 
Rio Grande do Norte vão 
receber nesta quarta-feira, 
10, o primeiro repasse de 
abril do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM). 
O valor bruto enviado às 
cidades potiguares será de 
R$ 98,9 milhões, o que cor-
responde a um aumento de 
4,84% em relação ao mesmo 
de 2018.

A maior parte dos mu-
nicípios potiguares – 95 
prefeituras – irão receber, 
cada uma delas, R$ 343 mil. 
Estas cidades fazem parte do 
coeficiente 0,6 do Fundo Par-
ticipação dos Municípios. O 
valor já considera a retenção 
destinada ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb).

O presidente Jair Bol-
sonaro também anunciou 
na quarta-feira apoio à Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 391/2017, 
que acrescenta mais 1% ao 
primeiro decêndio do FPM 
no mês de setembro de cada 
ano. A decisão deve agilizar 
a tramitação da matéria 
na Câmara dos Deputados. 
Atualmente, a Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
aguarda a reinstalação da 
Comissão Especial que irá 
analisar o texto. 

Municípios do RN 
têm aumento de 
4,84% no FPM no 
início de abril

Repasse

Estado recebeu R$ 98 milhões

José Aldenir/AgoraRN

MARCELO HOLLANDA
Editor de Economia
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Um dos nomes mais notórios 
da militância do Partido dos Tra-
balhadores (PT) no Rio Grande do 
Norte, o ex-vereador Hugo Manso 
avalia os primeiros 100 dias de seu 
governo como uma surpresa posi-
tiva diante dos vastos problemas 
encontrados por ela. 

“Para avaliar uma gestão é 
necessário fazê-lo a partir do pro-
grama apresentado e dos compro-
missos assumidos. A composição 
de uma equipe técnica, com iden-
tidade política e programática foi 
cumprida, com duas ou três exce-
ções. A valorização dos servidores 
é fato, com mesa permanente com 
os sindicatos, salários rigorosa-
mente em dia, havendo a imensa 
polemica quanto aos salários em 

atraso deixados pela gestão ante-
rior. Não foram pagos nos primei-
ros 100 dias e nem podia, não há 

magicas e nem mesmo a mais oti-
mista avaliação poderia prever”, 
diz Hugo Manso, que também é 

professo do  Instituto Federal de 
Educação do RN.

Nas pautas mais sensíveis, a 
segurança e a saúde governo, o 
ex-vereador de Natal  assegura 
que a governadora já foi aprovada. 
“Contudo, há muito ainda por fa-
zer. A política industrial, mineral, 
a ciência e a tecnologia diante a 
revolução 4.0 que vivemos preci-
sam ser incorporadas no dia a dia 
do governo. O estabelecimento de 
políticas públicas para as mulhe-
res e para a cultura; as defesas de 
uma política integral de saúde e 
seguridade social apontam outra 
perspectiva de vida para as gera-
ções futuras, incluindo populações 
indígenas, população que vive nas 
ruas, comunidade LGBT, negros e 
negras, jovens, idosos e portadores 
de necessidades especiais e trans-
tornos”, finalizou.

Para Hugo Manso, a gestão Fátima Bezerra deve valorizar mais o servidor público

Ex-vereador Hugo Manso avalia que o 
Governo ainda enfrenta vários desafios
Militante histórico do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, Hugo Manso avalia os 100 
dias de gestão como surpresa positiva diante dos vastos problemas encontrados por Fátima Bezerra

100 dias 

Reprodução

As recentes notícias mudanças  
no Ministério da Educação (MEC)
não devem tirar o foco dos alunos 
na preparação das provas Exame 
Nacional do Ensino Médio 2019 
(Enem). Essa é a avaliação da co-
ordenação pedagógica do Colégio 
CEI Romualdo, que desenvolve 
estratégias e projetos que visam à 
formação integral do aluno e à pre-
paração para o Enem.

“Tais procedimentos envolvem 
toda a equipe pedagógica da escola, 
pois consideramos tal preparação 
uma ação educativa ampla cujo 
ponto final é o Ensino Médio. Nosso 

objetivo é manter os alunos focados 
e sem dispersões com essas situa-
ções externas do MEC”, destacou a 
orientadora pedagógica do Ensino 
Médio, Fabiana Reis. 

As provas do Enem 2019 estão 
confirmadas para os dias 3 e 10 de 
novembro. 

As inscrições deverão ser feitas 
no período de 6 a 17 de maio.

Entre as estratégias e projetos 
vivenciados pelos alunos do CEI 
Romualdo que enfrentarão o Enem 
estão aulas temáticas interdisci-
plinares; realização de simulados, 
oficinas de produção textual, entre 

outros. “Temos ainda o projeto Es-
tudando Certo, objetivando a elabo-
ração de rotina individualizada de 
estudos, técnicas para redução da 
ansiedade nos estudos e aumento 
do foco e o projeto de Saúde Mental 
e Bem-estar”, enfatizou Fabiana.

O novo ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, 
afirmou na terça-feira, 9, que 
o principal desafio do MEC é a 
realização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) dentro 
do cronograma pré-estabelecido. 
"Estamos correndo contra o reló-
gio", disse ele. Enem 2019:  entre 3 e 10 de novembro 

Mudanças no MEC não devem tirar foco dos 
alunos para o Enem, aponta especialista

Apreensão

José Aldenir / Agora RN

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE) está revisando a metodo-
logia e operação do censo de-
mográfico previsto para ir a 
campo em 2020. O objetivo é 
fazer o levantamento censitá-
rio caber num orçamento 25% 
menor do que o calculado.

Embora os testes e pre-
parativos estejam em an-
damento, o levantamento 
não teve até hoje garantia 
de verbas para aquisição de 
equipamentos e contratação 
de pessoal. 

O custo total foi inicial-
mente calculado em R$ 3,4 
bilhões. Em 2018, em meio a 
resistências da equipe de Te-
mer, o IBGE pediu ao então 
Ministério do Planejamento 
R$ 344 milhões para inves-
timento em equipamentos e 
software no ano de 2019. 

Do orçamento pleiteado, 
foram concedidos apenas R$ 
240 milhões para os traba-
lhos ao longo deste ano. Em 
2018, o órgão recebeu R$ 6,7 
milhões em recursos para 
os preparativos da operação 
censitária, de uma previsão 
inicial de R$ 7,5 milhões. Ou-
tros R$ 3,056 bilhões seriam 
necessários para viabilizar 
a coleta em 2020, conforme 
foi originalmente planejada. 
"Não haverá perda de infor-
mações”, argumenta o IBGE, 
em nota enviada à imprensa.

IBGE estuda 
diminuir 
questionário do 
censo de 2020

Revisão

Redução de 25% do orçamento

Fábio Motta / Estadão

MARCELO HOLLANDA
Editor de Economia
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O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse na terça-feira, 9, que 
o governo pretende reduzir pela 
metade o preço do gás de cozinha 
no país em dois anos. De acordo 
com o ministro, para conseguir es-
sa redução, é preciso quebrar o mo-
nopólio do refino e da distribuição.

“Daqui a dois anos, o botijão de 
gás vai chegar na metade do preço 
na casa do trabalhador brasileiro. 
Vamos quebrar esses monopólios e 
vamos baixar o preço do gás e do 
petróleo com a competição”, disse 
Guedes.

O ministro disse que o mono-
pólio da Petrobras no refino do gás 
torna o preço do produto mais caro 
no Brasil. Ele afirmou ainda que 
a solução para a falta de recursos 
vem do petróleo, especificamente 
da exploração da camada do pré-
-sal.

Guedes defendeu junto aos 
prefeitos do país a aprovação da re-
forma da Previdência, ressaltando 
que a reforma vai liberar recursos 
para os entes municipais. “Todos já 
sabemos que a reforma da Previ-

dência é importante também para 
municípios e estados”, afirmou. 

O ministro disse ainda que o 
governo trabalha para unificar 
ainda este ano até cinco tributos e 
que se a mudança for efetivada a 
arrecadação será compartilhada 
com estados e municípios.

O ministro também disse que 

vai trabalhar para que a maior 
parte da arrecadação dos recursos 
arrecadados no país fique com os 
municípios. 

“Hoje, 65% é da União, 35% de 
estados e municípios. No futuro, 
70% tem que ser de estados e mu-
nicípios. Mas não é daqui a vinte 
anos, é pra agora”, encerrou.

Ministério da Economia avalia que preço do botijão vai cair em dois anos

Governo estuda reduzir 
o preço do gás de cozinha
Ministro Paulo Guedes afirma que para reduzir o valor do produto será 
preciso quebrar o monopólio do refino e da distribuição do petróleo

José Aldenir/AgoraRN

Um sargento da Polícia Militar 
foi assassinado a tiros na manhã 
desta terça-feira, no bairro Bom 
Pastor, zona Oeste de Natal. Gil-
mar Ferreira Barbosa, de 52 anos, 
era lotado no 1º Batalhão e, segun-
do informações, foi morto dentro da 
casa dos pais, localizada na Rua 
Ferreiro Velho, em frente ao Cemi-
tério Público Bom Pastor I.

De acordo com a Polícia Militar, 
o sargento estava saindo quando 

foi abordado por dois homens que 
o obrigaram a voltar para a casa, 
onde estavam seus pais.

Entrando na sala, os crimino-
sos disparam contra o sargento, 
que foi alvejado na cabeça. Ele 
morreu na hora. Em seguida, os 
assassinos roubaram o carro que o 
sargento iria usar, e que pertence 
ao cunhado dele, mas logo depois o 
abandonaram próximo à ponte de 
Igapó.

Sargento da Polícia Militar é assassinado 
a tiros na zona Oeste de Natal

Execução

Sargento morava em Extremoz

Polícia Militar

Intenção

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA, CPF: 284.443.294-87, torna Público que requereu ao INSTI-
TUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA de OPERAÇÃO-RLO, de um empreendimento 
de Carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MÁRCIO SILVA DA ROCHA - ME,  21.034.896/0001-27, torna público que está requerendo à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano (SEMUR) a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para Oficina Mecânica, localizado na R. Dr Car-
los Matheus, 10-B, Monte Castelo, município de Parnamirim/RN.
 

MÁRCIO SILVA DA ROCHA  
Empreendedor

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio 
Grande do Norte, na forma do Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) 
e empregados(as) da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), para participação 
de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na  Delegacia do Sindicato situada na 
rua Francisco Ferreira Souto, nº 217 – Centro – Areia Branca/RN, e/ou no Terminal Salineiro de 
Areia Branca/RN, nos dias 13 e 19/04/2019 às 18:00 horas, em primeira convocação. Na sede 
do Sindicato, localizada na Esplanada Silva Jardim, nº 76 - Ribeira - Natal/RN, a reunião será 
no dia 16/04/2019, às 15 horas, em primeira convocação. Nos horários e locais acima citados, 
não havendo quorum mínimo previsto no estatuto na primeira chamada, fica estabelecido, 30 
minutos após a primeira convocação, em segunda e última convocação com qualquer número 
de associados presentes, com a seguinte ordem do dia: 

a) Equacionamento do Plano de Saúde da CODERN;
b) ACT (Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2021);
c) Lancha de Resgate;
d) Outros assuntos de interesse da categoria.

Natal/RN, 10 de abril de 2019

Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros
Diretor Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

São Miguel do Gostoso/RN, 09 de ABRIL de 2019
Antônio Marcos Catarina

AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MIGUEL DO GOSTOSO – RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Tomada de 
Preços n°. 001/2019 e comunica que a sessão de abertura será no dia 26 de abril de 2019, às 09h30, 
em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é:  URBANIZAÇÃO DA 
AVENIDA DOS ARRECIFES – MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN(SALDO 
REMANESCENTE). Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181. – Edital disponível: 
www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

Presidente da CPL

 PREGÃO PRESENCIAL - Nº 011/2019 – PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

  

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. Data/hora/local: 25 de abril de 2019, às 15 Horas, Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª 
Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos 
estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, 
no Horário das 08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico 
(pregaopmt@gmail.com).
 

Touros/RN, 09 de abril de 2019
Thiago Antunes Bezerra

Pregoeiro

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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Nesta sala, Senhor Redator, cercada de livros 
velhos por todos os lados, os bichos se entreolham 
na comunhão de um silêncio conivente. Dirão os 
de pouca fé que a eles falta vida. Que os olhos dos 
tatus, pássaros, da coruja e dos santos, são feitos 
simplesmente de madeira, pedra, cerâmica ou lou-
ça, por isso nada enxergam. São olhos mortos, não 
incomodam. Não é bem assim. Olhos são olhos. 
Estão sempre à espreita. Uns por instinto, outros 
por curiosidade.

Com o tempo, aprendi a viver aqui. Fico horas e 
horas como se a biblioteca, espalhada nestas salas, 
fosse uma reunião de amigos silenciosos aguar-
dando quem os chame ou procure. A um leve to-
que das mãos, logo se abrem, solícitos, diante dos 
olhos. São alguns milhares de personagens e de 
histórias, e a mim cabe apenas ser um bom pastor 
no ofício de apascentá-los quando a noite vem. A 
noite e seus presságios e, algumas vezes, também, 
suas saudades.

Os tatus são sisudos, reclusos em suas carapa-
ças de milhões e milhões de anos, quietos e biso-
nhos. Seus olhos movem-se, ágeis, e cobrem um 
raio de visão quase completo, pois foram feitos 
para a escuridão. São caçadores noturnos, unhas 
afiadas e faro agudo - sentem o cheiro da presa 
debaixo da terra. Se o tédio toma conta das ho-
ras, saem em pequenos passeios pelo jardim. São 
taciturnos, preferem a noite, quando toda fome é 
parda e o mundo sereno.

Já os pássaros, suspensos por um fio de nylon, 
flutuam no ar e imitam o vôo como se pudessem 
voar. As pequenas andorinhas com as asas de lata, 
bem ao lado de pássaros da mata tropical e da ca-
atinga. Um concriz tenta o vôo e se lança no abis-
mo luminoso de um sol que entra pela vidraça. E 
o azulão, majestoso, já cansou de confiar no vento 
que promete deixá-lo partir, mas sempre lhe puxa 
de volta ao lugar. Como na vida, Senhor Redator, 
como na vida. 

Tem uma coruja que olha como se desconfias-
se dos bichos que vivem aqui. Passa todo tempo 
pousada sobre uns livros antigos, de olhos acesos 
e calados, como se só espreitassem, mas ameaça 
reagir se um gesto fere sua solidão. De porcelana 
fina, macia, imita a plumagem delicada e sedosa 
de uma coruja de verdade. Seu vôo é raro e silen-
cioso e o seu pudor a faz distante do mundo. Ave 
solitária e bonita, misteriosa e sensual. Como uma 
monja descalça.  

Já os santos olham tudo com um olhar que mu-
da de acordo com o amargo e o doce dos dias. 
Piedosos, se a vida pede mais compaixão; vivos e 
alegres, se a alma precisa de perdão e assentimen-
to. E se, por assentir, se possa entender ser o ato 
de perdoar e permitir. Afinal de contas - perdoe o 
lugar comum - a vida não é fácil. Principalmente se 
houver sinais de desejos frustrados escondidos no 
silêncio e se o encanto de viver, Senhor Redator, 
não for em vão...

De tatus, corujas e santos... 

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
SÓ?

Um seminário debate 
na Caern as boas normas 
da “transparência, controle 
interno e combate à corrup-
ção”, segundo anuncia um 
release oficial da assessoria do 
governo. É só na Caern? 

APLAUSO
São justos os aplausos 

para a declaração do general 
Hamilton Mourão quando 
disse que entre ele e o presi-
dente Ernesto Geisel há uma 
diferença: é que ele, o general 
Mourão, foi eleito.

MAS...
Os que aplaudem, esque-

cem que a consagração desse 
aplauso é também a consta-
tação de que os generais que 
presidiram o país o fizeram 
pela força do golpe militar e 
não pelo voto direto. 

ESTILO
A governadora Fátima Be-

zerra tem direito de fazer uma 
carta ao ex-presidente Lula e 
declarar que o considera um 
preso político. Resta só saber 
se legitimidade e conveniência 
combinam.

EFEITO
Uma vez no governo, e 

sabendo do centralismo finan-
ceiro federal, exibir militância 
pode não ser a melhor estra-
tégia para quem representa 
um estado inteiro acima das 
siglas partidárias.  

ALIÁS
A governadora, por sua 

própria história e coerência 
partidária inegável, não 
precisa mostrar as cores da 
sua paixão política. Para 
preservar seu partido e levar 
derrotas ao povo que governa.

PERDA
A Fiern, depois de uma 

presença de 26 anos, deixou 
de contar com o jornalista 
Tácito Costa na assessoria de 
imprensa. Comunicou o des-
ligamento em carta elegante, 
sem dizer a razão.  

PALCO

LUTA
O arcebispo Dom Jaime 

Vieira em Brasília. A luta é 
em favor de mais recursos 
para as obras da Barragem de 
Oiticica. O ministro Gustavo 
Canuto, do desenvolvimento, 
deverá recebê-lo.

ATENÇÃO
Bibi Costa vem sendo 

incentivado por amigos mais 
chegados a disputar a Prefei-
tura de Caicó ano que vem. 
É um fato que, se acontecer, 
muda a correlação de forças 
na terra de Santana.  

HISTÓRIA
Delfim Netto, de direita, 

mostrou no programa Roda 
Viva o que é ter consciência 
da história: perguntado se 
64 foi um golpe, confirmou. 
E definiu: houve quebra da 
ordem constitucional. 

MARX 
Aos 90 anos, culto e bem 

humorado, ironizou as bestei-
ras que o governo Bolsonaro 
diz sobre o marxismo: ‘Se 
Marx voltasse a viver e ouvis-
se o que se diz em seu nome, 
morria de novo’. 

NAVALHA
De uma raposa política das 

mais maldosas quando viu 
duas figuras numa conversa 
baixa na ponta de uma mesa 
de café, em pleno shopping 
Midway: “Deus os fez e o 
Diabo os juntou”. 

BAOBÁ
O poeta Diógenes da 

Cunha Lima liga da Eslovê-
nia, depois de falar sobre a 
presença austríaca no Brasil, 
da Princesa Leopoldina até 
Stefan Zweig, e ainda exibiu 
um filme sobre o baobá.  

LULA
“O pesadelo criminal de 

Lula transformou-o num líder 
sem futuro. Hoje Lula está 
inelegível até 2038”. A frase é 
do jornalista Josias de Souza 
na edição da Folha de S. Paulo 
de 08.04.91.

CAMARIM

CENA
Os deputados que não são ungidos pelo PT 

começam a notar que algumas obras financia-
das pelo Banco Mundial estariam paralisadas, 
em nome de uma readequação que não caberia 
para deveria obras em andamento. Como os 

cinco quilômetros finais da estada Caicó-Jucu-
rutu, quando já estão feitos 40 dos 45 de sua 
extensão total. Se os deputados estão certos, 
tudo não passa de um petismo que não cabe 
mais no exercício da vida política. Só prejudica 
o cidadão. 

“ “Há em nós algo
mais profundo do
que nós mesmos”.
Santo Agostinho,
teólogo (354 d.C - 430 d.C).
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros
Dois dedos de meladinha

Ternas queimaduras

Por Graco * Medeiros

"Quando Nasi Canaã se estabeleceu na 
esquina da Rua Doutor José Ivo (Beco da 
Lama) com a Cel. Cascudo (pai do etnólogo 
folclorista), e popularizou entre nós a ‘me-
ladinha’, o doutor Manoel de Brito fez dali 
parada diária".

A estrofe acima foi sacada do texto A 
Praça da Alegria dos Nossos Dias, publicado 
no site Substantivo Plural, de Tácito Costa, 
por Eduardo Alexandre Garcia (Dunga) em 
2012.

É o que mais se sabe do sírio Nasi Canaã 
que fez história no Beco da Lama. Ou seja: 
o período em que ele se estabeleceu no Beco. 
Entretanto, o seu ramo de atividade ante-
rior é praticamente desconhecido.

"Turco", como um certo "Careca" ou Cleo-
don o chamava, era comerciário e trabalhou 
no Armazém Caxias, na rua João Pessoa, 
quase vizinho ao bar Dia e Noite. 

O armazém de tecidos pertencia ao gru-
po pernambucano Alves de Brito, onde seu 
Luiz Cleodon de Medeiros (meu pai) - antes 
de trabalhar no Novo Continente como sub-
gerente -, era encarregado, sob a gerência de 
seu Chaves, egresso da matriz recifense.

Um dia o "Turco" teve umas rusgas com 

seu Chaves, arretou-se e pediu as contas. 
Antes, porém, o gerente exigiu que ele cum-
prisse o "aviso breve" ('prévio') para ter os 
seus direitos garantidos.

Lembro que num sábado de manhã (eu ia 
pra loja ficar com papai e dar rolé pelo Gran-
de Ponto quase todos os sábados), mais ou 
menos na virada dos anos 1950 /1960, Nasi 
comentou com meu pai:

- "Cleodon, a partir de segunda-feira, eu 
não trabalho mais pra corno nenhum!"

Dito e feito. Assim surgiu a meladinha do 
Beco da Lama.

Tome o fogo da quimera
queime uma floresta inteira
queime a lenha da fogueira
queime a nossa atmosfera

Queime o feijão e o arroz
queime a seda do cigarro
queime os pneus do carro
queime as fotos de nós dois

Queime o doce de banana
queime o jornal do dia
queime a luz e a pestana
queime o peito na azia

Queime a bíblia e o corão
nossos vídeos, os cinemas
aumente meu enfisema
incendeie meu coração

Queime o amor que ardia
queime os livros de história
queime até nossa memória
mas não queime a poesia.

IDIOSSINCRASIA
O grande nó no problema da 

relação do governo federal com o 
Congresso, na negociação da Reforma 
da Previdência, é tão somente um 
ranço doméstico do Rio de Janeiro 
envolvendo Jair Bolsonaro e Rodrigo 
Maia. O primeiro derrotou o pai do 
segundo na última eleição para o 
Senado.

HISTÓRICO
O presidente da Câmara Federal 

não parou de remoer a mágoa da 
derrota do pai Cesar Maia para Arolde 
de Oliveira, que foi seu auxiliar quando 
Maia era prefeito do Rio. Ao lado de 
Flávio Bolsonaro, filho do presidente, 
o candidato do PSD superou o pai de 
Rodrigo na reta final da campanha.

EMENDAS
O Sindicato dos Servidores 

Públicos, Sinsp, está om uma 
campanha nas redes sociais 
reivindicando que a governadora 
Fátima Bezerra só execute o 
pagamento das emendas dos deputados 
depois que conseguir colocar em dia os 
salários atrasados dos funcionários e 
pensionistas.

INFLAÇÃO
O engenheiro natalense Jaime 

Mariz, um dos criadores da Fundação 
de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal, tem uma 
visão aterradora para o caso do 
fracasso da Reforma da Previdência. 
Acredita que dificilmente o Brasil não 
caminhe para uma crise nos moldes da 
Venezuela.

NEGÓCIOS
Empresário nenhum faz algum tipo 

de negócio sem pensar em lucro, que 
pode ser a curto, a médio ou a longo 
prazos. Também não é doido de investir 
em veículo de comunicação se não 
houver um motivo extra empresarial. 
Ou seja, que gere prestígio, influência 
ou dividendos políticos.

COMUNISMO
“Ao longo do processo de 

radicalização iniciado em 1961, o 
projeto das organizações de esquerda 
que defendiam a luta armada era 
revolucionário, ofensivo e ditatorial, 
pretendia-se implantar uma ditadura 
revolucionaria”. Aspas do historiador 
Daniel Aarão, ex-guerrilheiro do MR8.

COMUNISMO II
Assim como já havia feito outros 

integrantes das ações terroristas nos 
anos 60/70, como o jornalista Fernando 
Gabeira, o professor Daniel Aarão 
afirma que não há um só documento 
das antigas organizações clandestinas 
que assumam um papel de resistência 
democrática.

LIDERANÇAS
Com o PT prestes a completar 

40 anos de fundação, o ex-presidente 
Lula jamais permitiu a ascendência 
de um companheiro que tivesse tantos 
seguidores quanto ele. Em 100 dias, o 
presidente Jair Bolsonaro tem figuras 
célebres como Sergio Moro, Paulo 
Guedes e Olavo de Carvalho.

MACONHA
Incrível como a negação das coisas 

de juventude iguala progressistas 
e conservadores. Já vi político 
revolucionário com vergonha dos 
baseados que fumou no passado, 
agora é a deputada Ana Caroline 
Campagnolo (SC) negando as 
baforadas que deu nos tempos de 
escola.

CEREJEIRAS
Entre os milhares de turistas que 

invadem o Japão entre março e maio 
para curtir a famosa primavera do 
país do sol levante, há uma multidão 
incontável de fotógrafos do mundo 
inteiro, no ritual do “hatami” (a 
contemplação do espetáculo das 
cerejeiras em flor), e de poetas vertendo 
e praticando hai-kais.

FUTEBOL NA TV
Hoje tem Champions League 

com dois grandes confrontos, 
Manchester United x Barcelona e Ajax 
x Juventus. Pela Libertadores tem 
Cruzeiro x Huracán, Cerro Porteño x 
Atlético Mineiro, Palmeiras x Junior 
Barranquilla e Grêmio x Rosário. Na 
Copa do Brasil tem Santa Cruz x ABC 
e Avaí x Vasco.

NO ARRUDA
Depois do fiasco de gente no 

Frasqueirão na vitória do ABC sobre o 
Santa Cruz, talvez nem valha a pena 
pedir aos torcedores que se desloquem 
a Recife para estimular o time na 
batalha por mais uma fase da Copa do 
Brasil. Torcedor que foge de uma chuva 
não tem a garra das grandes paixões.

“ “O dinheiro não possui
a faculdade de mudar
a natureza íntima”

Horácio

Uma pequena memória de infância sobre a atividade pregressa de Nasi Canaã.

Por Alex * Medeiros



QUARTA-FEIRA, 10.04.2019 Variedades 13



QUARTA-FEIRA, 10.04.2019Variedades14

...do governador do Maranhão 
Flávio Dino: "Um dia de domingo: 
cidadão é fuzilado por 'equívoco'; 
mulher é agredida por 3 homens 
em face de posições políticas; 
jornalista da TV é ameaçado de 
morte em razão de reportagem. 
Essa é uma característica do 
ethos fascista: a violência";
 
...do jornalista Bernardo Mello 
Franco: "Rodrigo Maia, em 
seminário do Jornal O Globo 
e do Valor Econômico, sobre 
atritos com Bolsonaro: 'Não sou 
mulher de malandro para ficar 
apanhando e achar bom'";
 
...do presidente nacional do 
PSOL Juliano Medeiros: "Sai 
um lunático que achava que o 
problema da educação brasileira é 
o 'marxismo cultural' e entra um 
banqueiro que entende mesmo 
é de mercado financeiro. Minha 
solidariedade aos servidores 
do MEC e, principalmente, aos 
estudantes e professores do 
Brasil".

>> GIRO PELO TWITTER...

PROTESTO
Única vereadora negra da Câmara 

Municipal de Natal, Divaneide Basílio 
postou em suas redes sociais um texto 
sobre a ação do Exército no RJ que, com 80 
tiros de fuzil, matou um músico que ia com 
sua família para um batizado: "Oitenta. É 
com esse número que uma família no RJ 
foi marcada. Oitenta tiros de fuzil foi como 
pararam o carro nesse domingo, disparados 
pelo Exército brasileiro. Alegam, mais uma 
vez, que foi um engano. Oitenta tiros não 
podem ser engano. É o reflexo do racismo 
institucional do nosso país que insiste em 
marcar e executar os corpos negros. Ontem 
foi a vez de Evaldo Rosa dos Santos, 46 anos, 
músico. Hoje ou amanhã pode ser qualquer 
um de nós. Não podemos aceitar que a 
violência seja o tratamento destinado aos 
pobres e negros brasileiros (as). Para nós, 
vidas negras importam".

CODERN
É hoje (09) que a Justiça Federal no 

Rio Grande do  Norte promoverá audiência 
pública para discutir os processos de 
execução fiscal envolvendo a Companhia 
Docas do Rio Grande do Norte (CODERN). 
As ações são promovidas pela União, 
representada pela Advocacia Geral da 
União. O debate será transmitido por 
videoconferência para Justiça Federal de 
Alagoas, que também abriga processos 
envolvendo a CODERN, já que essa empresa 
administra o porto alagoano. A audiência 
pública, presidida pelo Juiz Federal Marco 
Bruno Miranda, titular da 6ª Vara Federal, 
será realizada em cooperação judiciária com 
a 5ª Vara do Judiciário Federal de Alagoas.

EM PAUTA
“Voos regionais, altos preços de 

passagens, cancelamento de rotas e 
aquisições de empresas aéreas entre si” será 
o tema de audiência pública nesta quarta-
feira (10) na Câmara dos Deputados. O 
requerimento da audiência pública partiu 
do presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor, deputado federal João Maia 
(PR/RN). “Assunto do mais alto interesse 
do nosso Rio Grande do Norte, que tem 
hoje as passagens mais caras do Nordeste. 
Isso prejudica o turismo e os negócios, com 
impacto direto sobre a geração de emprego e 
renda”, argumenta o parlamentar do RN.   
Entre os convidados confirmados estão: 
Andrey Freitas, Coordenador-geral de 
Estudos e Monitoramento de Mercado 
da Secretaria Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça, e José Botelho, 
Diretor-presidente da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC.

FAKE NEWS
A Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte precisou divulgar nota 
para desmentir muita notícia falsa que 
passou a circular após a participação 
de Leonardo Boff, Jandira Feghali e 
Manuela D'Avila em eventos ocorridos 
nas dependências da Universidade.  
Segundo a UFRN, "não corresponde 
à realidade" a informação de que 
a instituição usou dinheiro público 
para financiar 'palestras ideológicas' 
neste mês de março. "As palestras 
de Leonardo Boff e Jandira Feghali 
foram realizadas pelo ADURN, 
sem participação alguma da 
UFRN. Já o lançamento do livro de 
Manuela D’Avila teve o interesse do 
Departamento de Psicologia, por estar 
relacionado às pesquisas na área", 
garante nota divulgada pela instituição. 
"Nenhum dos eventos recebeu recursos 
oriundos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN)", afirma a 
Universidade.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

>> OPINIÃO 
“Eu tenho consciência de que não dá pra exigir nesses primeiros 

100 dias que a governadora acabe com todos os buracos das estradas 
potiguares, nem que acabe com todos os problemas da Saúde Pública, 
mas dá pra exigir neste início que este Governo não comece igual aos 
governos Rosalba e Robinson, que tiveram resultados desastrosos. É 
preciso um freio de arrumação e isso não está acontecendo. Infelizmente, 
não vejo perspectiva de futuro”. Do deputado Kelps Lima sobre os 100 
primeiros dias da gestão Fátima Bezerra.

Deputado 
estadual Albert 

Dickson foi para 
Belém (PA) para 

participar da 
Convenção Geral 
das Assembleias 

de Deus no Brasil

Instagram

Instagram

InstagramDivulgação

Desfile Animale Verão 2020,
no Rio de Janeiro

Vida: Vereadora Júlia Arruda festeja a chegada do seu 
Romeu! A coluna deseja muita saúde e felicidade

Líder do Governo 
na Assembleia, 
deputado George 
Soares em 
reunião com o 
presidente da 
Caern, Roberto 
Linhares
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE MORAIS, inscrito sob o CPF/MF no. 109.030.554-06, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA a LICENÇA PRÉVIA - LP para atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, 
localizada na Av. Mira Selva, 01, Cidade Alta, Felipe Guerra-RN.

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE MORAIS EIRELI 
Requerente

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

LUSOTEL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E HOTELEIROS S/S LTDA, CNPJ: 
04.676.667/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada- L.S, para 
um Condominio Residêncial, com Àrea Construção 5.318,90m2, 60uh, Localizada Rua Antonio 
Florencio 1339, Bairro: Praia de Cacimbinhas, Tibau do Sul-RN.

VINCENT ADOLF TOYE
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INTALAÇAO

ECHOENERGIA PARTICIPAÇOES S.A, CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Instalação, com prazo de validade até 01/04/2023 em favor do Complexo Eólico 
Vila Piauí com 117,6 MW (28WTGs-4.2Mw) de potência total, composto por três parques: Vila 
Piauí I (37,8MW), Vila Piauí II (37,8MW) e Vila Piauí III (42,0MW), contendo 9, 9 e 10 aerogera-
dores, Zona Rural, no Município Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SERIDÓ EMBALAGENS LTDA, 10.574.037/0001-87, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 11/12/2024, em favor da Unidade de Fabricação de 
Chapas e de Embalagens de Papelão, localizada no Sítio Cacimba Velha, 3698, Zona Rural do 
município de Jardim do Seridó/RN.
 

ALÉCIO ALVES DE PEREIRA
Empreendedor 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

MAIORCA NORDESTE INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 12.994.158/0001-03:Torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação Licença Operação,  para Indústria de extração, 
envase e comercialização de água mineral, Localizado na Granja Vencedor, S/N, Zona Rural, 
Macaíba/RN.

EDGAR CAVALCANTI MEDRADO JÚNIOR
PROPRIETÁRIO 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

N S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL MARINHO EIRELI, inscrito sob o CNPJ no. 
27.917.875/0001-09, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para atividade de 
Lavagem e embalagem de sal (indústria), localizada na Rua Várzea do Boi Morto RN-917, S/N, 
Zona Rural, Município de Grossos/RN.

N S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL MARINHO EIRELI 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALVES E TRINDADE CONFECÇÕES LTDA ME,  14.222.109/0001-88, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para Indústria de Facção, localizado na R. Se-
bastião Guilherme Caldas Neto, 45, Alto da Caixa D'água, município de Jardim do Seridó/RN.

FÁBIO ALVES DE PEREIRA  
Empreendedor 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALVES E MEDEIROS LTDA,  07.138.807/0001-34, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para Indústria de Facção, localizado na R. MANOEL CELSO DA 
COSTA FILHO, 41, Novo Horizonte, município de Jardim do Seridó/RN.

ALÉCIO ALVES DE PEREIRA  
Empreendedor 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO 3JM LTDA, CNPJ: 30.436.783/0001-11, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a conces-
são da Licença de Instalação nº 2018-129088/TEC/LI-0080, com validade até 29/03/2023, para 
um posto de revenda de combustíveis líquidos, com Troca de Óleo, localizado na Rua Dep. 
Aristófanes Fernandes, 315, Prefeito Jaime Batista, CEP: 59.515-000, Angicos/RN.

JOÃO MARIA DE MACÊDO
 SÓCIO

COOPERATIVA E LOCADORA DOS PROPRIETÁRIOS DE VANS E VEÍCULOS 
DO RN - CNPJ 15.209.167/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O presidende da COOPERATIVA E LOCADORA DOS PROPRIETÁRIOS DE VANS E VEÍCULOS DO 
RN. , no uso das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os cooperados em pleno gozo 
de seus direitos, para a assembleia geral ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que se realizara em 
sua sede na Rua Engenheiro Bertoldo Gurgel Nº 1609, Lagoa Nova, na cidade de Natal Estado do 
Rio Grande do Norte, no dia 21  (vinte e um) de março de 2019, em primeira convocação as 19:00 
(dezenove) horas, com 2/3 (dois terço) do número total de cooperados; em segunda convocação, as 
21:00 (vinte e uma) horas, do mesmo dia e local com a presença da metade mais um do número total 
de cooperados e em terceira e última convocação 22:00 (vinte e duas) com a presença mínima de 14 
(quatorze) cooperados a fim de delibera sobre os seguintes assuntos: 
1 – Eleição do conselho de administração – Diretoria e conselho fiscal -  para o período de abril de 2019 
a abril de 2020,2 – Mudança de endereço,3- Reforma do estatuto, 4 - Outros assuntos de interesse 
de COOPVANS.

Nota: O assunto do item 4 - da pauta, serão somente debatidos, ficando a deliberação pra pró-
xima assembleia; 2- para efeito de quórum, declaramos que o número de cooperados nessa 
data e de 21 sócios
                                                                            

NATAL 21 DE MARÇO DE 2019  
DIDIER RAMALHO PESSOA -   Presidente

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN – SOERN, de conformidade 
com os Artigos 08 e 09 do Estatuto em vigor, convoca todos os Cirurgiões- Dentistas vincula-
dos à Secretaria Municipal de Saúde de Macau/RN, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 12/04/2019 (sexta-feira), às 08:00 horas, em primeira 
chamada e às 08:30 horas, em segunda chamada, na Av. Centenário, nº 301, Centro, Macau/
RN, onde serão tratados os assuntos abaixo:

1. Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS);
2. Correção salarial anual;
3. Criação de data-base para negociação das correções salariais;
4. Melhoria nas condições de trabalho dos Cirurgiões-dentistas, servidores da SMS/Macau/RN. 

 Macau/RN, 09 de abril de 2019.

Ivan Tavares de Farias Junior
Presidente

O jovem Eliabe Gonçalves da 
Silva, 19 anos, morreu após ser 
soterrado lixo por resíduos na es-
tação de transbordo do bairro de 
Cidade Nova, na Zona Oeste de 
Natal. O acidente aconteceu no fim 
da manhã da terça-feira, 9.

Segundo informações de teste-
munhas, o jovem foi atingido por 
duas camadas de lixo que foram 
lançadas por uma máquina coleto-
ra da estação de transbordo. 

Ainda de acordo com os relatos, 
Eliabe gritou, por diversas vezes, 
após ser atingido e coberto por uma 
camada de lixo doméstico. Após no-
tarem que o colega ficou preso nos 
resíduos, os demais trabalhadores 
tentaram impedir que mais lixo 
fosse lançado no local. No entanto, 
a segunda camada de resíduos foi 
jogada por sobre o jovem catador.

Os trabalhadores conseguiram 
localizar o corpo de Eliabe, que foi 
retirado ainda com vida do local. 
Ele apresentava diversos hemato-
mas pelo corpo. 

O jovem foi encaminhado para 
a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Cidade da Esperança, na 
zona Oeste, mas acabou morrendo 
ainda durante a tarde desta terça-
-feira.

A Estação de Transbordo de 
Cidade da Esperança recebe todo 
o lixo doméstico coletado nas qua-
tro Zonas Urbanas de Natal. Há 
balanças no local para mensurar 
a quantidade de lixo a ser trans-
portada pela o Aterro Sanitário de 
Ceará-Mirim.

Catador de lixo 
morre soterrado 
na Estação de 
Transbordo 

Cidade Nova

Eliabe Silva tinha 19 anos

Reprodução
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Após ter vencido a partida 
de ida da terceira fase da Co-
pa do Brasil pelo placar de 1 
a 0 no último dia 3, em Natal, 
o ABC voltará a enfrentar o 
time do Santa Cruz-PE na 
noite desta quarta-feira, 10,  
a partir das 21h30, desta vez 
na cidade de Recife, pelo jogo 
da volta. Se conseguir segu-
rar a vantagem, o Alvinegro 
garantirá cota extra no valor 
de R$ 1,8 milhão, paga pela 
CBF.

Para que as cifras não fu-
jam dos cofres do clube, o time 
potiguar precisará apenas de 
um empate. Assim, garantirá 
sua vaga na quarta fase da 
Copa do Brasil. Qualquer re-
sultado de igualdade coloca o 
Alvinegro na fase de 16 avos, 
a última antes das oitavas de 
final (que é quando entram os 
times que disputam a Liber-
tadores).

Para segurar este resulta-
do, o técnico Ranielle Ribeiro 
viajou para Recife com o que 
tem de melhor a sua dispo-
sição. O comandante deverá 
contar com todos os jogadores 
titulares, a menos que algum 
imprevisto aconteça horas 
antes. 

O provável time tem Ed-
son; Ivan, Maurício, Henri-
que (Adalberto) e Evandro; 
Valdemir, Guedes e Xavier; 
Luan, Rodrigo Rodrigues e 
Éder.

ABC vai ao Recife 
precisando de 
empate contra o 
Santa Cruz 

Copa do Brasil

Em Natal, ABC venceu por 1 a 0

Andrei Torres / ABC FC

Após sete rodadas intensas na 
fase de pontos corridos, Potiguar 
de Mossoró e América se creden-
ciaram para disputar, nesta quar-
ta-feira, 10, a partir das 20h30, a 
final do 2º turno do Campeonato 
Estadual de 2019. O jogo está agen-
dado para o estádio Nogueirão, em 
Mossoró, e vale vaga na decisão 
geral do torneio, contra o ABC. Por 
ter sido 1º lugar, o Time Macho 
jogará pelo empate. Ao América, 
somente a vitória interessa.

Para este jogo, o treinador do 
Potiguar, Emanoel Sacramento, 
vai colocar em campo o que tem de 
melhor no elenco. A final é contra 
uma das poucas equipes conseguiu 
bater o seu selecionado no torneio 

(no 2º turno, o América venceu por 
3 a 2 no próprio Nogueirão). Jefi-
nho, artilheiro do Estadual e do 
Brasil inteiro com 13 gols, é a prin-
cipal aposta dos mandantes, que 
apesar de jogarem pelo empate, já 
avisaram que querem vencer.

Do lado do América, o treinador 
Moacir Júnior tem trabalhado para 
recuperar o nível máximo de con-
fiança da equipe, que foi derrotada 
na última rodada da fase de pontos 
corridos pelo desesperado ASSU e 
acabou perdendo a vantagem de 
jogar em casa na decisão. O único 
desfalque será o meia Adenilson, 
suspenso. O volante Leandro Melo 
e o meia Hiltinho, que não jogaram 
contra o ASSU, estarão de volta. Partida será realizada no estádio do Nogueirão, em Mossoró, casa do Potiguar

Potiguar e América decidem nesta 
quarta o título do 2º turno do Estadual

Campeonato Potiguar

Marcos García


