Prefeitura do Natal / Divulgação

www.agorarn.com.br

NATAL

Quinta-feira,
7 de março de 2019
Edição nº 504 | ano 3

TEMPO

MAX: 32 ºC
MIN: 23 ºC

JORNAL DIÁRIO DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H
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FOLIA 11

Carnaval de Natal
foi o mais animado
dos últimos anos
Com estrutura de dar inveja a outras
cidades, festa na capital esbanjou alegria.

SEM CRISE 03

Assembleia do RN aprova
férias e 13º para deputados
Parlamentares aprovaram benefício no mesmo dia em que validaram decreto que reconhece calamidade
financeira no Estado. Deputados que estão na Casa desde 2015 poderão até receber verba retroativa.
José Aldenir / Agora RN

ESTAÇÃO PRIMEIRA 10

Vinnicius Silva / Cruzeiro
Tomaz Silva / Agência Brasil

JOGO ÚNICO 16

BALANÇO 05

Styvenson foi o
senador do RN que
menos gastou e mais
produziu até agora
Dados do Portal da Transparência
do Senado mostram que Styvenson
Valentim (Podemos) não gastou cota
parlamentar no 1° mês de mandato.

Tradicional escola liderou apuração desde o primeiro quesito; Viradouro foi vice

Mangueira fatura mais
um título do Carnaval
Foi o 20º campeonato conquistado pela escola, que
em 2019 homenageou Marielle Franco e outros heróis.

ABC e América
jogam hoje pela
sobrevivência na
Copa do Brasil
Equipe alvinegra encara o Moto
Clube do Maranhão no Frasqueirão,
enquanto alvirrubros vão ao
Pacaembu pegar o Santos.
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Teste de popularidade

A

>> Lava Jato da Educação.
Após o presidente Jair Bolsonaro
defender uma “Operação Lava
Jato” na área da educação, para
investigar gastos e a atuação do
Governo Federal no setor, ações de
empresas do segmento operaram
em queda nesta quarta-feira de
Cinzas, na reabertura da Bolsa
de Valores de São Paulo. “Há algo
de muito errado acontecendo: as
prioridades a serem ensinadas
e os recursos aplicados”, disse
Bolsonaro, ao defender a operação.

>> Impeachment. O assunto
pautou a internet nesta quarta. Na
oposição, houve até quem defendesse
o impeachment de Bolsonaro
baseado na legislação que dispõe
sobre os crimes de responsabilidade.
Segundo a Lei 1.079, está entre
os crimes contra a probidade na
administração “proceder de modo
incompatível com a dignidade, a
honra e o decoro do cargo”.

>> Conclusões. Em sua
publicação, Bolsonaro diz que não
se sente “confortável em mostrar”,
mas argumenta que tem “que expor
a verdade para a população ter
conhecimento e sempre tomar suas
prioridades”. É isto que tem virado
muitos blocos de rua no carnaval
brasileiro. Comentem e tirem suas
conslusões [conclusões]”, escreveu o
presidente.

>> Sem alôs. Em Parnamirim,
alguns vereadores que foram ao
Carnaval de Pirangi do Norte
ficaram chateados – incluindo
aqueles da base governista – com o
fato de os artistas contratados pela
Prefeitura não terem enviado “alôs”
para os políticos de cima do palco ou
do trio. O veto às mensagens teria
partido, soube a coluna, do prefeito
Rosano Taveira.
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Freio de mão

Trabalhadores
filiados aos sindicatos
hoje são reféns de
uma espécie de
cartório de sindicatos
no País”
Secretário especial de Previdência e
Trabalho, Rogério Marinho

>> Ferrovias. O senador
potiguar Jean Paul Prates
(PT, foto) pediu ao ministro
Tarcísio Freitas (Infraestrutura)
melhoras na rede ferroviária
do Rio Grande do Norte e a
inclusão do Estado no projeto
da Transnordestina. “Durante
audiência na Comissão de
Infraestrutura do Senado,
reclamei da situação de
abandono das ferrovias do
RN. O ministro compareceu à
audiência pública e aproveitei a
ocasião para falar do quadro em
que o estado se encontra”, contou
o parlamentar.
José Aldenir / Agora RN

>> Obscenidade. Aliás, o
presidente causou polêmica
durante o feriadão ao compartilhar
no Twitter um vídeo obsceno
gravado em um bloco de Carnaval
em São Paulo. Nas imagens, cuja
visualização foi restringida pela
rede social, um homem dança sobre
um ponto de táxi após introduzir
o dedo no próprio ânus. Na
sequência, surge outro rapaz que
urina na cabeça do que dançava.

>> Aval da União. O socorro
aos estados em grave crise
financeira será financiado por
bancos privados estrangeiros,
informou o jornal Folha de São
Paulo nesta quarta-feira. Citibank,
JPMorgan, BofA, BNP Paribas e
Santander sinalizaram interesse
em emprestar aos estados, desde
que tenham a União como fiadora.
A União já identificou o interesse
do Rio Grande do Norte. R$ 10
bilhões devem ser liberados para
os estados, e o RN pode receber R$
400 milhões.

FLÁVIO
REZENDE

Antônio Cruz / Agência Brasil

governadora Fátima Bezerra e o prefeito de Natal, Álvaro Dias, saíram
do Carnaval mais fortalecidos politicamente e com a popularidade em
alta. Os dois gestores tiveram uma agenda lotada – entre shows, blocos
ou mesmo em festas nas mais diversas regiões de Natal – e reforçaram a
imagem de aliança entre os governos do Estado e da capital potiguar. A última
agenda pública da dupla ocorreu na quarta-feira, 6, durante a passagem dos
blocos “Baiacu na Vara” e dos “Garis”, que percorrem as ruas da praia da
Redinha, na zona Norte de Natal. Fátima e Álvaro foram alvos de dezenas de
“selfies” com os foliões. A grande demonstração de popularidade de Fátima
aconteceu no desfile das “Kengas”, na Cidade Alta. Ao lado de Álvaro Dias, ela
foi ovacionada pelo público que prestigiava o evento. Sem inibições, o prefeito
foi flagrado dançando durante o show da banda “Cavaleiros do Forró”. Na
segunda-feira, ele também foi o responsável por anunciar a apresentação do
cantor Alexandre Pires, em Ponta Negra, onde foi ovacionado pelo público.
“Prometo fazer no próximo ano um carnaval ainda maior”, disse ele.

07.03.2019

O bom da vida é ir passando por
diversas fases. Sinto que estou entrando na de puxar o freio de mão. Já
podendo aposentar e, pensando em
efetivar isso em alguns meses, ando
recusando propostas e pensando
mais na rede, no pijama, no café com
a esposa, na diversão com os filhos
e nas fotos e livros que ainda penso
tirar e escrever.
Estes dias, andando por um shopping, fui abordado por uma querida
amiga dos tempos em que chupava
cristais, dormia dentro de pirâmides e
passava o dia cantando Hare Krishna. Propôs-me um curso em que depois de dominar uns babados, ficaria
fazendo cafuné no juízo das pessoas, segundo ela, proporcionando
liberação de energias, desobstruindo
bodes e potencializando benefícios
diversos.
Agradeci e segui. Como às vezes
certas coisas atraem outras, não demorou para duas outras propostas parecidas surgirem. Corri para o espelho
para ver se ainda tenho cara de guru,
pois nos anos 80/90 bem magrinho
cultivei uma barba, deixei o cabelo subir em caracóis de difícil penteamento,
jejuava, só comia vegetais, legumes,
queijos e ovos, além de curtir viajar
para a Índia e meditar no melhor estilo
Maharishi Mahesh Yogi.
O que vi foi um quase sessentão,
grisalho, viajado, calejado em coisas
variadas para saber o que presta e o
que não, o que serve e o que é apenas perfumaria.
Depois um amigo liga para saber
se poderia fazer uma assessoria de
imprensa para ele. Neste campo já
venho finalizando os clientes, e recusei. Também anos atrás desisti do
bloco Burro Elétrico, trocando pelo
Cores de Krishna, por ser mais leve e
não precisar vender nada, só cantar
Hare Krishna pelas ruas e pronto.
Eis a vida. É tempo então de
efetivar o desejo de cessar a labuta,
viajar mais, fotografar muito, escrever
bastante e estar mais disponível para
a família.
Estou feliz. Luzzzzz

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes

FILIADO A

Raniere Pinheiro

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

07.03.2019

POLÍTICA 3

QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

BENEFÍCIOS

Assembleia Legislativa aprova férias
e 13º salário para deputados estaduais
Vencimento básico pago a cada parlamentar é de R$ 25,3 mil por mês; não é possível calcular qual será o
impacto financeiro do pagamento dos benefícios porque alguns deputados devem renunciar às vantagens
Eduardo Maia / ALRN

O plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte
aprovou um projeto de lei que regulamenta a concessão de férias e 13º
salário para os deputados estaduais,
com efeito retroativo a 2015. A aprovação aconteceu em 26 de fevereiro,
no mesmo dia em que os parlamentares validaram o decreto assinado
pela governadora Fátima Bezerra
que reconheceu situação de calamidade financeira do Estado.
De acordo com o projeto, que agora precisa ser sancionado pelo Executivo, as férias dos deputados serão
concedidas anualmente, acrescidas
de um terço sobre o salário mensal.
O gozo das férias deverá coincidir
com os períodos dos recessos legislativos, sendo que, preferencialmente,
deverá ocorrer no mês de janeiro.
O texto não permite a indenização de férias não gozadas, exceto
no caso de afastamento definitivo
do mandato, se houver convocação
extraordinária durante o recesso e
no último ano de mandato, de forma
integral, por não terem como gozar
das férias em função de estarem deixando o cargo.
Quanto ao décimo terceiro salário, o projeto de lei aprovado no plenário estabelece que o abono poderá
ser pago em duas parcelas, a primei-

Projeto é de autoria da Mesa Diretora, presidida pelo deputado Ezequiel Ferreira (PSDB)
ra até o dia de 30 de julho e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada
ano. O benefício será correspondente
a 1/12 do salário mensal, por mês de
efetivo exercício do mandato.
O projeto aprovado na Assembleia é de autoria da Mesa Diretora,
presidida pelo deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB). Na
justificativa da matéria, o tucano
e demais membros da Mesa argumentam que férias e 13º salário são
direitos “sociais e fundamentais”
dos parlamentares, garantidos pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
650.809. Decisão expedida nesse

caso estendeu os direitos previstos
no Artigo 7º da Constituição Federal
aos deputados estaduais.
Os novos benefícios para os parlamentares foram aprovados sem
passar antes pelas comissões temáticas. A dispensa de tramitação foi
definida em reunião dos líderes partidários e de bancada da Assembleia.
No plenário, a votação foi simbólica,
e apenas o deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) se manifestou
contra a medida.
O vencimento básico pago a cada
deputado estadual é, segundo o Portal da Transparência da Assembleia
Legislativa, de R$ 25.322,25 por

mês. Não é possível calcular, entretanto, qual será o impacto do pagamento dos benefícios no orçamento
da Casa porque alguns parlamentares devem renunciar às vantagens
– até o momento, apenas Sandro
Pimentel e André Azevedo (PSL) se
manifestaram neste sentido.
O parlamentar do PSL, inclusive, afirmou que vai doar a verba do
13º salário e das férias para o setor
de segurança pública do Estado.
“Não receberei nenhum centavo de
retroativo por estar em primeiro
mandato”, disse Azevedo, que não
participou da votação, uma vez que
estava no Ceará em reunião com representantes da Polícia Militar e da
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de lá.
A Assembleia explicou, via assessoria, que não há ilegalidade na
medida. Os deputados recebiam os
benefícios até 2015, inclusive, mas
os pagamentos foram questionados
no Supremo em função de não haver
regulamentação clara. Com o julgamento do recurso no STF, as vantagens foram restabelecidas.
O projeto aprovado pela Assembleia já encaminhado para o Governo
do Estado. A governadora Fátima Bezerra tem até 20 de março para decidir
se sanciona ou não a medida.l

INSEGURANÇA

Geraldo Melo afirma que Brasil vive
“guerra civil” por causa da violência
O ex-governador e ex-senador
Geraldo Melo voltou a defender que
menores infratores reincidentes nos
crimes sejam presos antes de completar 18 anos. Para ele, o problema
é grave e, se uma atitude não for
tomada o quanto antes, muita gente
poderá perder a vida. Ele recordou do
jovem que assassinou a policial militar catarinense Caroline Pletsch, que
passava férias em Natal e foi morta
com um tiro na cabeça há quase dois
anos. O mesmo jovem, que fugiu da
internação provisória, se envolveu

na morte do filho do deputado federal Benes Leocádio (PRB) durante
um sequestro em 2018.
Durante entrevista ao programa
“A Hora é Agora – Primando pela
Verdade”, apresentado por Renato
Dantas, com as participações dos jornalistas Joaquim Pinheiro e Jalmir
Oliveira, na rádio Agora FM (97,9),
Geraldo Melo destacou que, infelizmente, há muitos casos semelhantes
pelo Brasil. “Houve uma mudança
na idade penal na Câmara dos Deputados, mas ainda falta votar no

Senado. Está tudo parado e providências precisam ser tomadas”.
Na avaliação do ex-governador,
as pessoas que não querem mexer
nesta lei são as mesmas que defendem a “ideologia de gênero” nas
escolas. “Hoje falta dinheiro para
hospital, mas para proteger esses
delinquentes não pode faltar. As
guerras entre países não existem
mais. Muitas nações vivem guerras
civis, e o Brasil é um deles com a
questão da violência”, emendou Geraldo Melo.l

José Aldenir / Agora RN

Ex-governador em entrevista à 97,9 FM

4

POLÍTICA

QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

07.03.2019

60 DIAS DE GOVERNO

Fátima decreta calamidade e pede
verbas, mas peca no “dever de casa”
Equipe econômica do novo Governo do Rio Grande do Norte alega rombo de R$ 4,4 bilhões nas
contas, o que levou Fátima a assinar decreto de calamidade financeira um dia após ser empossada
José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande do
Norte, Fátima Bezerra, completou
seus primeiros 60 dias à frente da administração estadual. Com a experiência legislativa de dois mandatos de
deputada estadual, três de deputada
federal e mais um de senadora, a agora chefe do Poder Executivo entra no
terceiro mês de gestão com o desafio
de incrementar a receita e cortar a
despesa do Estado, a fim de colocar
as contas em ordem.
O governo Fátima foi marcado,
até agora, pelo debate em torno da
crise fiscal que o Estado atravessa
e pela busca por recursos. A equipe
econômica diz que depende de receitas extraordinárias para quitar
dívidas com fornecedores e servidores
geradas no governo Robinson Faria
(2015-2018).
A principal aposta com relação às
receitas extraordinárias é a antecipação dos royalties da produção de petróleo e gás natural. Nos dois primeiros meses de gestão, a governadora
conseguiu autorização da Assembleia
para antecipar, via empréstimo bancário, as receitas que só deveria obter
entre 2019 e 2022. A operação deve
render para os cofres do Estado R$
450 milhões, verba que será revertida
para pagar quase metade do passivo
existente junto aos servidores.
Além da antecipação dos royalties, o novo governo aguarda a aprovação, no Congresso Nacional, do projeto de lei que autoriza a Petrobras a
vender sua fatia de exploração no
pré-sal, a chamada cessão onerosa.
Os deputados e senadores negociam
a destinação de parte dos recursos
obtidos na operação para estados.
Ainda no campo das receitas
extraordinárias, o Estado pretende,
sob Fátima Bezerra, “vender a folha
do funcionalismo”. Atualmente, o Governo tem um contrato com o Banco
do Brasil, mas algumas cláusulas do
acerto não agradam à gestão estadual. A transferência da administração
da folha de pagamento salarial e de
fornecedores do Estado para outra
instituição financeira tem natureza
arrecadatória. O lance mínimo a ser
oferecido pelas instituições deverá
ser de aproximadamente R$ 250
milhões. O banco que vencer a licitação poderá administrar a folha por
um período determinado em edital e

Governadora do RN tem dito que seu governo será marcado pelo “diálogo”
absorver uma carteira de clientes de
cerca de 110 mil servidores.
Parte do funcionalismo público
ainda não recebeu o 13º salário de
2017 e a folha de novembro do ano
passado, enquanto a folha de dezembro e o 13º de 2018 não foram pagos
a nenhum servidor. A nova gestão
está em dia com as folhas de janeiro e
fevereiro deste ano. Por ter priorizado
as folhas vencidas só no seu governo,
Fátima foi criticada nos primeiros 60
dias de sua administração. A oposição a acusou de fazer uma gestão
“patrimonialista”.
A opção por pagar folhas de 2019
na frente dos salários atrasados gerou, também, contestação judicial.
Um juiz de primeira instância chegou a proibir o Estado de condicionar
o pagamento das quatro folhas em
atraso à obtenção de receitas extraordinárias, mas uma decisão do desembargador João Rebouças, presidente
do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Norte (TJRN), autorizou a continuidade do modelo de pagamentos.
A cobrança, pelos servidores, de
uma definição do calendário de pagamentos dos salários em atraso descambou para uma greve na área da
saúde. Funcionários da área paralisaram as atividades no dia 5 de fevereiro, prejudicando os atendimentos
nos hospitais do Estado, sobretudo
no Hospital Monsenhor Walfredo
Gurgel, onde três salas de cirurgia foram fechadas e exames laboratoriais
foram suspensos em função da falta
de pessoal e também da ausência de
insumos básicos. Após o Agora RN
denunciar o problema, os exames

foram restabelecidos, mas os centros
cirúrgicos seguem sem funcionar.
Fátima Bezerra alega insuficiência financeira para sanar os problemas. Durante a transição, a equipe
econômica descobriu um rombo de R$
4,4 bilhões nas contas – entre débitos
com servidores, fornecedores e déficit
fiscal –, o que levou a governadora a
assinar, um dia depois de ser empossada, um decreto de calamidade financeira. Na prática, a ação justifica
medidas de contenção de gastos e a
desobediência aos limites de despesa
impostos pela legislação.
Além de correr em busca de receitas extraordinárias, a governadora
anunciou, nos dois primeiros meses
de sua administração, algumas medidas para conter, a médio prazo, o
desajuste nas contas públicas. A principal ação foi o envio, para a Assembleia Legislativa, de uma proposta de
emenda à Constituição (PEC) que institui um teto de gastos para o período
entre 2020 e 2027. Segundo o projeto,
o Estado não poderá gastar mais do
que a despesa do ano anterior mais
até 70% do crescimento das receitas.
O novo governo também determinou revisão de contratos, enxugamento de despesas desnecessárias nas secretarias e órgãos e criou mecanismos
com o objetivo de aumentar a arrecadação. Além disso, a gestão Fátima
Bezerra contingenciou, por decreto,
mais de R$ 800 milhões do orçamento
– o que levou ao corte de mais de 53%
da verba da segurança pública, o que é
contestado judicialmente.
Em pronunciamentos na Assembleia, deputados estaduais pedem

medidas mais austeras para enfrentar os efeitos da crise econômica. “O
atual discurso do Governo não se
sustenta, porque ele não está fazendo nada substancial para resolver
os problemas do povo. Nós estamos
vivendo a balela das falsas boas intenções, em que só falam e não fazem
nada”, opinou o deputado José Dias
(PSDB). “O déficit financeiro não será
solucionado se medidas consistentes
não forem tomadas e o que estou vendo me apavora. O dinheiro é do povo e
é com essa consciência que o Governo
precisa administrar”, completou.
O deputado estadual Tomba Farias (PSDB) sugeriu a Fátima Bezerra a adoção de medidas para “cortar
na carne”. “Ouvi o ex-governador Robinson Faria dizendo que fez a parte
dele, mas não tomou as medidas necessárias. Então, eu estou preocupado para que não venha acontecer com
a nova governadora o que aconteceu
com os dois ex-governadores que não
tomaram as medidas necessárias para solucionar os problemas”, alertou.
O deputado André Azevedo (PSL)
esperava mais “medidas de austeridade”. “Foi anunciado o estado de
calamidade financeira e, no entanto,
a governadora anunciou que vai criar
ainda mais duas secretarias, de Agricultura Familiar e de Administração
Penitenciária. A fim de reduzir despesas e aumentar receitas, seria necessário que o Estado reduzisse a sua
estrutura”, frisou.
Na leitura de sua primeira mensagem anual à Assembleia, a governadora destacou que não há “soluções
mágicas” para enfrentar a crise. “Não
mediremos esforços na construção de
alternativas para a saída da crise do
estado, através do diálogo amplo e
plural com os mais diversos setores
da sociedade. Não há soluções mágicas, nem nos serve fazer promessas
vazias”, argumentou.
Ao justificar as medidas que
anunciou até agora, Fátima disse
estar no caminho do ajuste das contas. “Não podemos permitir que nos
próximos anos as contas do Estado
do Rio Grande do Norte continuem
em processo de deterioração. Reduzir
o atual déficit orçamentário e caminhar para que nos próximos anos o
Estado volte a ter superávit é nossa
obrigação”, encerrou.l
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Álvaro mantém salários em dia e
faz ajustes na Prefeitura do Natal
Apesar de as prefeituras do RN enfrentarem dificuldades, gestor da capital
potiguar também tem realizado obras e prepara enxugamento da máquina
Prefeitura do Natal / Divulgação

Empossado no cargo em 6 de
abril de 2018 – após a renúncia do
antecessor, Carlos Eduardo Alves
–, o prefeito de Natal, Álvaro Dias,
caminha para completar um ano de
gestão sem sobressaltos administrativos. Em dez meses inteiros como
prefeito, Álvaro preservou o pagamento dos salários dos servidores
em dia, conseguiu manter os serviços básicos funcionando a contento e
ainda deu o pontapé para um amplo
ajuste na máquina municipal.
Em tempos de crise econômica
e com municípios atrasando salários do funcionalismo, Álvaro Dias
tem conseguido até executar obras.
Exemplo disso é o serviço de drenagem e pavimentação de 334 ruas na
zona Norte de Natal. Alguns trechos
da obra (20 ruas) foram entregues
na semana passada, começando pelo
conjunto Nordelândia. Os investimentos realizados giram em torno
de R$ 110 milhões, e tudo deve ficar
pronto em um ano e meio.
Ainda nesse primeiro ano da
gestão de Álvaro Dias, equipamentos esportivos estão recebendo obras
de recuperação. Só em 2019, as regiões de Potilândia, Ponta Negra,
Nova Descoberta e Alecrim tiveram
novas quadras, ginásios e campos
entregues pela Prefeitura. A meta
da gestão é restaurar 140 equipamentos do tipo até o final de 2020.
Na área da habitação, a gestão de
Álvaro Dias já entregou quatro etapas do condomínio Village da Prata,
no bairro Planalto, na zona Oeste. A
última aconteceu na terça-feira, 26,
quando foram entregues as chaves
de 224 unidades do residencial Elino
Julião. Entre os beneficiados, estiveram famílias que moravam em áreas com risco de desabamento, como
Mãe Luíza, na zona Leste. A meta é
entregar mais 1,5 mil unidades – no
Village da Prata e fora de lá – até o
final do mandato de Álvaro Dias.
A Prefeitura do Natal também
deu início, nos últimos meses, à revitalização do Centro Histórico. Os
serviços começaram pelo patrocínio
a uma intervenção artística no Beco
da Lama, tradicional endereço boêmio da capital potiguar. A primeira
fase da restauração foi entregue em
fevereiro, e os serviços vão continuar
em breve. A meta de Álvaro Dias é
revitalizar fachadas dos imóveis e

Prefeito (dir.) entrega chave simbólica de apartamentos no Village da Prata
colocar novo piso e calçadas na região, além de embutir fios dos postes
para melhorar o visual das ruas.
O apoio à cultura também se
manifestou na realização de grandes
eventos que, além de apoiar artistas,
tornam a cidade atrativa para visitantes, o que beneficia o turismo, aumentando a circulação de dinheiro na
cidade e a movimentação em hotéis,
bares e restaurantes. Neste sentido,
a gestão Álvaro Dias promoveu as
festas de São João, Natal em Natal e,
agora, o Carnaval Multicultural.
“São grandes eventos que têm
ampla aprovação popular e representam retorno para a movimentação
econômica e turística da cidade. No
ano passado, a pesquisa Fecomércio
apontou que o Natal em Natal movimentou quase R$ 28 milhões e teve
a aprovação de 93% dos entrevistados”, exemplifica o prefeito.
O prefeito Álvaro Dias também
buscou, nesse primeiro ano de governo, estreitar a interlocução com
o empresariado. Assim que assumiu,
o chefe do Poder Executivo reuniu
principalmente o trade turístico da
cidade e também representantes
do comércio da Cidade Alta e do
Alecrim para ouvir demandas para
essas áreas.
Como resultado desse contato,
o Município encaminhou para a
Câmara Municipal um projeto para
criar em Natal a Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa, que flexibiliza
regras para abertura e manutenção
de negócios instalados na capital potiguar. A medida era um pedido antigo de entidades como a Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sebrae.
Além disso, o prefeito determi-

nou, a pedido de empresários, a reforma da praça Gentil Ferreira, no
Alecrim. O local, próximo ao centro
comercial do bairro, tinha problemas
de estrutura – e, à noite, de iluminação também – que afastavam consumidores da área.
FINANÇAS
Prestes a completar um ano de
gestão, Álvaro Dias tem, aos poucos,
dado sua feição à Prefeitura do Natal. Desde que foi empossado, o prefeito tem realizado mudanças pontuais nas secretarias e órgãos para
implantar seu estilo de administrar.
Além disso, o prefeito já anunciou que pretende realizar enxugamento de despesas para ajustar as
contas do Município. Neste sentido,
a Prefeitura do Natal deverá anunciar, em breve, o corte de mais da
metade das suas secretarias e de pelo menos 20% do número de cargos
comissionados.
De acordo com o chefe do Executivo, atualmente existem 25 pastas compondo a máquina pública
natalense e a intenção é reduzir
para, aproximadamente, 12. Já com
relação aos cargos comissionados, o
Município conta, ainda segundo ele,
com cerca de 800, devendo ser extintos algo em torno de 160.
“Estamos aguardando a conclusão do estudo da Fundação Dom Cabral para darmos início à primeira
etapa desta reforma administrativa.
Precisamos urgentemente permitir que a Prefeitura caminhe com
tranquilidade para o futuro. Todos
os meses sentimos dificuldades para
fechar a folha e a nossa ideia é que
isso pare de acontecer”, declarou.l

José Aldenir / Agora RNB

Senador Styvenson Valentim

BALANÇO

Styvenson é o senador
do RN que menos gasta
e mais produz em 2019
O senador Styvenson Valentim
(Podemos) é o parlamentar do Rio
Grande do Norte que mais produz e
menos gasta sua cota parlamentar
neste início de mandato no Senado
Federal. As informações são do
Portal da Transparência da Casa.
De acordo com o Senado Federal,
Styvenson teve sete proposições
durante o primeiro mês de mandato e,
em contrapartida, não utilizou qualquer
verba das cotas parlamentares
– despesas do mandato que são
ressarcidas ao senador.
Entre as proposições de
Styvenson, quatro são projetos
de lei e três são requerimentos. O
que mais tem destaque é o projeto
que pretende destinar as vagas
ociosas em universidades públicas
federais para alunos de baixa renda,
apresentado no dia 27 de fevereiro.
Na contramão da atuação de
Styvenson, a senadora Zenaide
Maia (Pros) foi a parlamentar do Rio
Grande do Norte que mais gastou e
menos produziu no Senado durante
o mês de fevereiro - o primeiro
de seu mandato. Ela utilizou R$
10.550,34 em cotas parlamentares
e não teve nenhuma proposição,
segundo dados do Portal da
Transparência.
Entre os gastos da senadora,
que foi eleita em 2018 com 660.315
votos, os que mais se destacam
são oriundos de passagens aéreas.
Foram R$ 7.159,82 empregados
nesta finalidade em um mês. Os
demais gastos são referentes a
aluguel de imóveis (R$ 2.500,00) e
combustível (R$ 890,52).
O outro senador que representa
o Rio Grande do Norte, Jean
Paul Prates (PT), teve gastos e
produtividade tímidos em fevereiro.
Ele utilizou R$ 2.250,10, tendo
apresentado um requerimento
voltado para a realização de
audiência no âmbito da Comissão
de Meio Ambiente, para debater a
segurança nas barragens do País.
O petista, ao contrário de Styvenson
e Zenaide, tomou posse em janeiro,
mas a matéria só considera dados
do mês passado.l
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Vicente Serejo “
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O homem absurdo é
aquele que nunca muda”
Georges Clemenceau,
estadista francês (1841-1929).

serejo@terra.com.br

PALCO
>> Acordo. A dúvida do
juiz Henrique Baltazar
com a esperança de que
a queda da estatística
de mortes violentas é a
mesma levantada, por esta
coluna, na edição de 14 de
janeiro passado.
>> Estilo. Em cinco
notas numeradas a coluna
registrou que havia a
dúvida quanto à decisão
da governadora de manter
Luís Mauro Albuquerque,
uma decisão tomada no
período de transição.
>> Eis. ‘A brigada dos
direitos humanos, mesmo
diante de toda a paz nos
presídios, colocou uma
pedra no caminho de Mauro. Uns, por sua dureza;
outros pelo seu estilo no
trato com o PCC’.
>> Mais. ‘A paz nos
presídios será o grande
teste para o governo medir
a relação entre as polícias
militar e civil e atuação da
pasta da Justiça. Mesmo
com a serenidade inegável
do Cel. Araujo’.
>> Agora. Quase dois
meses depois, o juiz
Henrique Baltazar, muito
experiente na área, levanta
a dúvida, mesmo quando
torce para que não proceda
a tal desconfiança do MP e
do Judiciário.
>> Votos. As previsões
apontam para a reeleição
fácil do atual procurador-chefe, Eudo Rodrigues
Leite, com até mais de cem
votos. Se confirmado, ele
sairá do MP na cabeça da
lista tríplice.
>> E... Se na lista for uma
‘procuradora’ alguém teme
que a governadora Fátima
Bezerra venha a nomear a
primeira mulher a chefiar
o MP-RN? Por uma questão de gênero. É possível
ou não?

O Retrato de Jayme Adour da Câmara
Ricardo M. Sobral, advogado.

O título deste artigo não foi
inspirado no Romance Filosófico de
Oscar Wilde - O Retrato de Dorian
Gray.
Como se verá mais adiante, mais
apropriado seria buscar inspiração
no cinema: Três homens e um só
destino.
Circula nos meios culturais do
estado que Jayme Adour teria sido
retratado por Cândido Portinari, o
mais importante pintor brasileiro de
todos os tempos.
A versão teria surgido de comentário do jornalista Luiz Lobo,
que escreveu o livro “A Arte do Rabo
de Galo”, ilustrado por Leopoldo, filho de Jayme.
O Retrato existe, porém, não foi
parido pelo pincel de Portinari. Como amigo e até certo ponto liderado de Adour, Portinari marcou várias
vezes para fazer o retrato, mas Jayme, sempre movimentado, elétrico,
viajante, cheio de compromisso, não
tinha tempo.
Não obstante, Jayme ficou com
um bom acervo de pinturas de Portinari. O Pintor não tinha dinheiro
para comprar livros. Jayme emprestava-os. Portinari devolvia todos
com a folha de rosto ilustrada com
suas pinturas. Dona Leonor, viúva
de Jayme, cedeu esses livros para
Candinho, filho de Portinari. Estão
na Fundação Portinari. Portinari,
que morreu em 1962 intoxicado
com as tintas que usava em seus
trabalhos, era filho de imigrantes
italianos.
Nasceu em fazenda de café de
Brodowisk, interior de São Paulo
em 1903. Não chegou a concluir o
curso primário. Seus trabalhos mais
festejados são a tela “O Lavrador de
Café” e o painel “Guerra e Paz”, este
de propriedade da ONU. Em 1945
concorreu pelo PCB a uma vaga na
Câmara Federal e em 1947 ao Senado, sem, contudo, obter êxito.
Em verdade, o retrato de Jayme
foi pintado por Dimitri Ismailovitch,
artista plástico nascido na Ucrânia
(1892), e falecido no Rio de Janeiro
em 1976. O ucraniano, antes de estabelecer-se no Rio de Janeiro em
1927, estudou na Escola das Belas
Artes da Ucrânia, passou sete anos
em Istambul estudando arte bizan-

tina e persa, com passagem pelos
Estados Unidos, Londres e Atenas.
Contemporâneo de Portinari, pintou a intelectualidade brasileira do
eixo Rio-São Paulo entre as décadas
de 30 e 50. Seus retratos de Villa
Lobos e de Lily Marinho valem uma
fortuna.
Jayme Adour da Câmara, patrono de uma das cadeiras da Academia Cearamirinense de Letras e Artes - ACLA-PSN, nasceu no Engenho
São Leopoldo, em 1898, de onde
saiu montado num carro puxado por
uma junta de bois para nunca mais
voltar.
Foi jornalista, escritor, empresário, fundador da primeira agência de
notícias do Brasil e o homem mais
viajado do seu tempo.
Foi um dos expoentes do movimento modernista brasileiro; presidiu a Revista da Antropofagia, veículo oficial de divulgação das idéias
modernistas. De posições firmes
e claras, enfrentou sozinho a ira da
ditadura Vargas e as togas do STF ao
se opor veementemente à entrega
da judia Olga à Gestapo.
Foi quem no Brasil primeiro leu
Marcel Proust; embora seja do macaibense Otacílio Alecrim o mergulho mais profundidade no complexo
mundo proustiano, cuja obra prima
tem como personagem principal o
tempo.
O principal livro de Jayme é
“Oropa, França e Bahia”, onde relata
suas viagens pelo então vasto mundo, hoje apenas uma ‘Aldeia Global’
(H. M. McLuhan).
Jayme Adour faleceu de infarto
fulminante em março de 1964 no
Rio de Janeiro, debruçado sobre a
máquina de escrever.

>> Cena. Ninguém sabe se foi a virose que derrubou o ânimo ou se foi
a liturgia do cargo que inibiu a governadora Fátima Bezerra a levar às
ruas da Redinha seu bloco ‘Sonífera Ilha’, que ela mesma fundou. O seu
estandarte vermelho, pelo visto, triste, triste, nem saiu de casa...

CAMARIM
>> Atenção. O secretário
Cipriano Maia, da saúde,
tem um desafio e é ele mesmo quem aponta a urgência: melhorar a cobertura
vacinal diante da volta de
doenças que se alastram no
Estado.
>> Quais. Crescem os índices de tuberculose, sífilis e
hanseníase por deficiência
nos planos de vacinação
e tratamento, principalmente em algumas regiões
do Estado. E com risco de
piora.
>> Raízes. Medeiros,
Bezerra, Dantas, Azevedo
Maia, Filgueira, Galvão,
Álvares e Batista dos
Santos estão sendo reconhecidas de ascendência
judaico-serfadita, ou seja,
são cristãos novos.
>> Genealogia. O
reconhecimento das raízes
judaicas tem levado alguns
dos seus descendentes
à elaboração de dossiês
genealógicos buscando
cidadania em países como
Portugal e Espanha.
>> Pesquisa. Hoje, no
Rio Grande do Norte, o
especialista na pesquisa
e elaboração dos dossiês
é o pesquisador Willian
Pinheiro, formado em
História pela UFRN. Mora
em Currais Novos.
>> História. O historiador
Levy Pereira fala nesta
quinta-feira sobre ‘O Porto
do Touro - local do desembarque das tropas de Luiz
Barbalho em 1640’. Hoje,
no Instituto Histórico, às
18h30m.
>> Adour. A coluna de
hoje transcreve o artigo escrito pelo advogado Ricardo
M. Sobral sobre a grande
presença de Jayme Adour
da Câmara no cenário
intelectual brasileiro, hoje
esquecido.
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EDUCAÇÃO

ProUni abre nesta quinta-feira
inscrições para lista de espera
Interessados no Programa Universidade para Todos devem manifestar
interesse nas vagas até a sexta-feira. Lista estará disponível na segunda
Reprodução / Agência Brasil

O Programa Universidade
para Todos (ProUni), do Governo
Federal, abre nesta quinta-feira, 7,
as inscrições para a lista de espera.
Aqueles que se inscreveram
no programa, mas ainda não
garantiram uma bolsa de estudos
nas instituições particulares de
ensino, devem manifestar seu
interesse até sexta-feira, 8.
A lista de espera vale apenas
para os cursos escolhidos na hora
da inscrição. Cada participante
pode escolher até duas opções.
Podem participar da lista de espera
apenas para a primeira opção de
curso os estudantes que não foram
selecionados na primeira nem
na segunda chamada regular do
programa.
Aqueles que foram selecionados
na segunda opção de curso podem

Cada participante pôde escolher até duas opções em cursos superiores
se inscrever apenas para a
primeira opção de curso.
A relação dos candidatos
participantes da lista de espera
estará disponível para consulta
pelas instituições na próxima

segunda-feira, 11. Todos os
candidatos participantes da lista
de espera terão que comparecer,
nos dias 12 e 13 deste mês, às
instituições de ensino nas quais
estão pleiteando vaga.l

José Aldenir / Agora RN

Policial reclama de contingenciamento

SEGURANÇA

Delegacias do RN têm
péssima estrutura, diz
ex-diretor do Sinpol
Telefones fixos cortados, falta de
equipamentos e ausência de infraestrutura são apenas alguns dos problemas
enfrentados pela Polícia Civil do RN segundo o investigador Paulo César Dimas,
que já foi presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança
Pública do RN (Sinpol), em entrevista ao
programa Patrulha Agora, apresentado
por Genésio Pitanga na rádio Agora FM
(97,9). Para ele, a categoria ainda teve
que enfrentar contingenciamento de R$
14 milhões que estavam contidos na Lei
Orçamentária Anual (LOA). “Se esse
descontrole chegar ao sistema prisional,
será um caos, porque até delegacias
foram arrombadas”, encerrou. l
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LEVANTAMENTO

Fábio e Walter Alves são os deputados
que mais gastaram no mês de fevereiro
Juntos, deputados do PSD e MDB gastaram R$ 79,4 mil; Fábio lidera o ranking de maior gastador com
uma diferença de menos de R$ 500; Natália Bonavides foi a única parlamentar a não ter gastado nada
José Aldenir / Agora RN

Os quatro parlamentares do Rio
Grande do Norte que conseguiram
se reeleger ao cargo de deputado
federal nas eleições de 2018 encabeçam a lista dos que mais gastaram
cotas passíveis de ressarcimento no
1º mês do exercício do novo mandato, com destaque para Fábio Faria
(PSD) e Walter Alves (MDB).
De acordo com dados publicados
no Portal da Transparência da Câmara, Fábio utilizou R$ 39.935,19
em fevereiro, sendo maior parte destinada à divulgação da sua atividade
como deputado (R$ 16.502,00). No
gráfico, ainda aparecem R$ 9.379,13
gastos com combustíveis.
Já Walter Alves foi responsável
por utilizar R$ 39.533,49 em cotas
parlamentares durante o primeiro
mês de seu novo mandato. Deste montante, a maior parte (R$ 8.506,00) foi
empregada para auxílio-moradia.
Seu segundo maior gasto foi com passagens aéreas (R$ 7.509,21).

Maia (PR), com R$ 1.417,67; e Natália Bonavides (PT), única deputada
que não gastou cota no 1º mês.

Fábio (esq.) gastou R$ 16,5 mil só com divulgação; Walter usou R$ 8,5 em moradia
Completam o ranking de maiores
“gastadores” potiguares na Câmara
o deputado Beto Rosado (Progressistas), com R$ 36.767,69 utilizados;

Rafael Motta (PSB), responsável
por R$ 26.499,79; Benes Leocádio
(PRB), com R$ 2.501,75; General
Girão (PSL), com R$ 1.648,21; João

EXPECTATIVA

STJ deve julgar ainda este mês recurso
de Lula contra condenação do triplex
Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pode julgar ainda em março
um recurso do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) contra sua
condenação por corrupção passiva e
lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Lula está preso na
Superintendência da Polícia Federal
em Curitiba desde abril do ano passado, após a segunda instância da
Justiça (Tribunal Regional Federal
da 4° Região) confirmar a condenação do petista em primeiro grau e
aumentar sua pena para 12 anos e
um mês de prisão.
O recurso que será analisado
pela Quinta Turma já foi negado individualmente pelo relator da Lava
Jato no tribunal, o ministro Félix
Fischer. Contra essa decisão, a defesa de Lula recorreu, e, por isso, seu
processo será julgado pelo colegiado
que Fischer compõe com mais quatro colegas no tribunal. O julgamen-

Lula recebeu pena total de 12 anos
to encerrará as principais análises
do STJ em torno do caso do triplex.
Se for negado, abrirá caminho para
o STF analisar a condenação de Lula
no processo.
Dessa forma, o petista já terá si-

do julgado pela terceira instância da
Justiça – STJ – antes do dia 10 de
abril, quando está marcada no STF
a análise das ações que discutem a
possibilidade de prisão em segunda
instância. Na ocasião, a Suprema
Corte poderá manter o entendimento atual, que permite que os
condenados em segundo grau sejam
presos; voltar ao entendimento antigo, em que o encarceramento precisa
esperar o trânsito em julgado do processo, quando não há mais recursos
disponíveis; ou escolher ainda uma
terceira via, que permite a prisão
após análise da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça.
Caso o STF opte por esse novo
entendimento, a mudança não terá
mais efeito sobre a prisão do petista,
uma vez que seu caso já terá sido
analisado pelo STJ – se o recurso
for de fato julgado e também negado
pelos ministros. l

PRODUTIVIDADE
Se analisados os desempenhos
dos deputados potiguares na Câmara Federal, a composição do ranking
muda. Rafael Motta, terceiro maior
gastador de verbas parlamentares
em fevereiro, foi o que mais apresentou proposições na Casa em início de
mandato: 21. Na sequência, aparece
Natália Bonavides, com 7 matérias
propostas.
Em terceiro lugar no ranking
de produtividade, está o deputado
Fábio Faria, com 5 proposições; na
quarta colocação, aparece Beto Rosado, com 2 matérias apresentadas
em fevereiro, número igual a Walter
Alves. Por fim, os deputados Benes
Leocádio, General Girão e João Maia
não apresentaram nenhuma proposta neste início de mandato. l

DESPESA

Gastos com cartões
corporativos crescem
no governo Bolsonaro
Nos primeiros 60 dias do
governo Jair Bolsonaro, os gastos
com cartões corporativos da
Presidência cresceram 16% em
relação à média dos últimos quatro
anos, sempre descontada a inflação
no período. A nova gestão foi
responsável por uma fatura de R$
1,1 milhão, segundo apuração do
jornal O Estado de S.Paulo.
Ao todo, segundo a
Controladoria Geral da União
(CGU), 1.846 servidores
estão registrados para usar os
cartões corporativos. Eles foram
responsáveis por um gasto total de
R$ 5,3 milhões até agora no ano.
Só na Secretaria de Administração
o gasto com cartão corporativo – R$
1,1 milhão – é menor do que o gasto
nos dois primeiros meses de 2014,
quando a gestão Dilma Rousseff
gastou R$ 1,4 milhão, em valores
atualizados pela inflação. l
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OPERAÇÃO

Acidentes nas rodovias federais do RN
caem 30% no Carnaval, aponta PRF
Polícia Rodoviária Federal reforça a orientação sobre os cuidados do motorista na viagem de volta das
festividades; estratégia para 2019 foi a de concentrar policiamento em locais com acidentes graves
José Aldenir / Agora RN

A Operação Carnaval 2019, da
Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi
encerrada no final da noite da quarta-feira de Cinzas, 6, com uma redução em 30% no número de acidentes,
comparando com 2018.
Não houve mortes nas estradas
federais e foram nove pessoas feridas
em acidentes. Segundo o inspetor
Roberto Cabral, responsável pela comunicação da PRF, 68 pessoas foram
autuadas após o exame no etilômetro,
800 veículos foram flagrados acima
da velocidade permitida e 145, vistos
em ultrapassagem indevida.
Além disso, 32 pessoas foram
detidas e os crimes foram os mais

variados, como embriaguez, tráfico,
exploração sexual e posse de drogas.
A Polícia Rodoviária Federal
reforça a orientação sobre os cuidados do motorista na viagem de
volta. “Dirigir com muita atenção e
prudência, evitando o excesso de velocidade, pois existe a expectativa de
chuva em todo o Estado”, alertou o
inspetor Cabral.
A estratégia da PRF para o Carnaval deste ano foi a de diminuir o
fluxo dos veículos de carga e oferecer
reforço concentrado no policiamento
preventivo em locais e horários de
maior incidência de acidentes graves
e de criminalidade. l

Operação Carnaval se encerrou na noite desta quarta-feira, 6, em todo o RN

JUSTIÇA

Policiais “antifascistas” cobram
elucidação da morte de Figueiredo
Passados pouco mais de dois
meses do assassinato do policial
militar João Maria Figueiredo,
e ainda enlutado pela falta da
presença do companheiro, o movimento “Policiais Antifascismo do
Rio Grande do Norte” continua cobrando justiça. Nesta quarta-feira
de Cinzas, 6, o soldado completaria 37 anos se vivo estivesse.
“Durante esses mais de dois
meses, acompanhamos de perto
as investigações e colaboramos no
que foi possível. Também ajudamos na coleta de provas e apontamos linhas de investigação à equipe da Delegacia de Homicídios e
de Proteção à Pessoa (DHPP), e
ainda entregamos alguns relatórios, fruto de trabalho conjunto
de policiais que compõem o movimento”, disse o policial civil Pedro
Paulo, que compõe o grupo.
“O fato é que, com uma forte
linha de investigação consolidada,
até o momento não temos nenhum
mandado de prisão ou de busca e
apreensão pedido ou expedido. Isso, além de nos inquietar, traz à
tona a mesma situação de inúmeros homicídios de operadores de
segurança pública que ainda care-

CASO DE POLÍCIA

RN e PE registraram
casos de ataques com
agulhas no carnaval
Reproduçãp/CNBB

Criada em 1962, a campanha é apresentada sempre na quarta-feira de cinzas
cem de esclarecimento”, acrescentou o agente.
Ainda de acordo com o policial
civil, “é amarga a sensação de
provar da ineficiência do modelo
policial adotado no Brasil, que
submete toda estrutura policial
a uma engessada burocracia sem
fim, que também paralisa o próprio responsável pelo inquérito
policial”. “A falta de resolução
tempestiva afasta a boa qualidade
das provas e aponta para a impunidade e barbárie”, afirma.

O delegado Fernando Alves segue com a cobrança: “Já enfrentamos o desdém de colegas pelo caso,
que cruelmente tentaram matar
a reputação de Figueiredo numa
demonstração de ódio do tamanho
daqueles que desferiram três tiros
no rosto do nosso companheiro.
Não se pode classificar ódios! Ódio
é ódio. Não há diferença entre o
opressor da periferia e o opressor
fardado. São sem camisas matando descamisados numa guerra de
ódio sem fim”. l

O Hospital Regional do Seridó,
em Caicó, recebeu pelo menos
14 foliões nos dias de carnaval
com a mesma queixa: medo de
contaminação por agulhadas.
As vítimas foram submetidas
à profilaxia pós-exposição, uma
medida de prevenção de urgência à
exposição pelo HIV, hepatites virais
e outras infecções sexualmente
transmissíveis. Vítimas prestaram
queixa à Polícia Civil nesta quartafeira de Cinzas, 6.
Já o carnaval de Recife,
conhecido por blocos gigantescos
como o Galo da Madrugada, que
arrasta mais de 2 milhões de
pessoas todos os anos, também
foram registrados ataques de
agulhas contra foliões. Nesta quartafeira, 6, a Secretaria de Saúde
de Pernambuco divulgou boletim
atualizando o número de vítimas
deste carnaval para 25, das quais
15 eram mulheres com idades entre
17 e 46 anos. Segundo a Secretaria
Estadual de Saúde, os pacientes
receberam a orientação de retornar
após 30 dias e, nesse meio tempo,
procurar a polícia, uma vez que as
ocorrências podem ser tipificadas
como crime. l
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Natal será primeira cidade a receber
aplicativo de transporte “Bella Driver”
Antes de chegar em outras capitais brasileiras, lançamento oficial acontece no dia 8 de março no RN;
serviço garante que usuárias possam optar por serem transportadas por motoristas do mesmo sexo
José Aldenir / Agora RN

A partir da próxima sexta-feira,
8, Natal ganhará um novo aplicativo
para transporte – o Bella Driver. A
principal diferença é uma tecnologia
especial de segurança máxima para
as mulheres motoristas e passageiras. Em entrevista ao programa
Manhã Agora, apresentado pelo jornalista Tiago Rebolo na rádio Agora
FM (97,9), o diretor do aplicativo,
Tiago Carvalho, disse que o aplicativo será de multiplataforma, com
uma série de serviços.
A relações públicas do aplicativo Bella Driver, Paula Alves Fernandes, destacou que esta criação
vai chegar a todo o Brasil, mas é
uma invenção potiguar, priorizando a segurança dos passageiros
e motoristas. “A mulher poderá
optar por viajar com uma motorista e essa é uma opção exclusiva”,
disse. Em Natal são mais de 7 mil
profissionais que guiam carros de
transporte privado remunerado,
dos quais apenas 20% desse contingente é de mulheres. O aplicativo prevê maior segurança para as
passageiras e condutoras, pois terá
quase que exclusivamente o transporte privado para as mulheres.

Paula Alves Fernandes, do Bella Driver: “aplicativo oferece maior segurança”
Segundo Paula Fernandes, há
estudos que apontam que mais de
57% dos passageiros desse tipo de
serviço sejam mulheres. Trata-se
de um mercado mundial estimado
em US$ 72 bilhões. “No Brasil, a
expectativa é grande com esse lançamento, principalmente porque as
mulheres consideram esse universo
de transportes muito inseguro, podendo optar por essa nova solução”,
destacou. Além de Natal, o aplicativo será lançado nas cidades de Vitó-

ria, Caruaru, Campinas, Piracicaba,
Sorocaba e Fortaleza.
A nova empresa de transportes
de passageiros via nasce com diferenciais significativos às motoristas,
como, por exemplo, 5% de desconto
nos abastecimentos em 90% dos postos de combustíveis. Outro diferencial mais aprimorado é um botão antipânico, que dará mais segurança a
todos. O Banco 360 é o gestor dos
meios de pagamentos, cartão pré-pago integrado à rede Banco 24h, com

cartões distribuídos às motoristas
e passageiras. O cartão poderá ser
utilizado em mais de dois milhões de
estabelecimentos em todo o Brasil,
esclarece Thiago Carvalho, um dos
diretores.
Segundo Paula Fernandes, a
segurança das motoristas e passageiras será privilegiado ao máximo,
porque conta a cobertura de até R$
10 mil em reembolso de despesas
hospitalares para motoristas ou
passageiras. “Os demais aplicativos
não possuem esse tipo de cobertura
na rede particular hospitalar”, acrescentou. Há ainda descontos progressivos de combustíveis além de benefícios intensos de uma enorme rede
de serviços.
Outro diferencial do aplicativo
Bella Driver é a central de atendimento pelo número (84) 41419142.
Os clientes poderão ligar e marcar
para buscá-los, levá-los e trazê-los
de volta, podendo o motorista esperar pelos passageiros. O investimento para a implantação em Natal foi
da ordem de R$ 1 milhão e foram
contratados 30 funcionários diretos
e mais de 500 indiretos, só nessa primeira fase de implantação. l

FESTA

Com homenagem a Marielle Franco,
Mangueira vence Carnaval 2019 do Rio

Tomaz Silva / Agência Brasil

Com homenagem à vereadora
assassinada Marielle Franco, a
Estação Primeira de Mangueira
venceu o Carnaval do Rio de Janeiro em 2019. A leitura das notas
das escolas de samba foi realizada
nesta quarta-feira de Cinzas, 6, na
Marquês de Sapucaí, sob clima de
comemoração entre diretores da
agremiação e torcedores na quadra
da escola. A Mangueira, que faturou o 20º título do Carnaval, liderou
a apuração desde o primeiro quesito
e conquistou, neste ano, seu vigésimo título do Carnaval carioca.
Sexta escola a se apresentar
na segunda noite de desfiles, já ao

amanhecer de terça-feira, 5, a verde
e rosa se equiparou a outras em fantasias e alegorias, mas arrebatou a
plateia com uma comovente homenagem a Marielle Franco (PSOL),
assassinada em março de 2018 no
centro do Rio. A parlamentar era
citada nominalmente no samba, o
mais cantado deste Carnaval.
Marielle foi figura central de
um enredo que elogiava heróis populares brasileiros não reconhecidos na maioria dos livros didáticos e
demais registros históricos. O auge
da comoção ocorreu na parte final
do desfile, onde correligionários,
familiares e apoiadores da verea-

dora balançavam bandeiras com
retratos de Marielle e outras lideranças populares, enquanto outros
carregavam uma imensa bandeira
do Brasil onde o lema positivista
“ordem e progresso” foi substituído
por “índios, negros e pobres”.
Na noite do sábado, 9, quando
acontecerá o Desfile das Campeãs
no Rio de Janeiro, passarão pela
avenida, ainda: Viradouro (2° lugar), Vila Isabel (3°), Portela (4°),
Salgueiro (5°) e Mocidade (6°). Por
outro lado, Imperatriz Leopoldinense (13°) e Império Serrano (14°)
estão rebaixadas e vão desfilar pela
Série A no Carnaval de 2020. l

Escola homenageou heróis brasileiros
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Com seis polos, Carnaval de Natal
foi o mais animado dos últimos anos
Com uma infraestrutura de dar inveja a outras capitais, Natal esbanjou alegria e fez grandes atrações
se misturarem a talentos locais. Novidade deste ano foi estreia do Polo Zona Oeste, no bairro Nazaré
Prefeitura do Natal / Divulgação

Com uma programação diversificada, espalhada pelas quatro
regiões da cidade, resultado de um
investimento da prefeitura de R$ 5
milhões, o Carnaval Multicultural
2019 de Natal foi um dos mais animados dos últimos anos.
Além da infraestrutura montada
em todos os seis polos da cidade (Ribeira, Ponta Negra, Petrópolis, Redinha, Centro Histórico e Zona Oeste),
um aplicativo permitiu que os foliões
acompanhassem de seus smartphones toda a programação de atrações.
Este ano, as prévias carnavalescas começaram com dias de antecedência, esquentando as turbinas
com a escolha dos reis do Carnaval.
Ao todo, foram mais de 300 músicos se apresentando nos palcos junto a bandas de frevo e orquestras. No

Multidão acompanha apresentações no Polo Redinha, na zona Norte de Natal
fim, a contratação de artistas locais
em seus diversos estilos e gêneros
representou mais de 90% da programação do Carnaval.
Artistas consagrados como Sidney Magal, Roberta Sá, Alexandre
Pires, Margareth Menezes, Antônio

GRANDE NATAL

Festa em Parnamirim atraiu
160 mil foliões em quatro dias

Prefeitura de Parnamirim / Divulgação

O bloco Vassourinhas – composto
por garis – passou e limpou a avenida Deputado Márcio Marinho, em
Pirangi do Norte, simbolizando que
o Carnaval de Parnamirim já vive a
saudade de tudo o que marcou o reinado de momo em 2019. Em quatro dias
de festa, estimativas da Prefeitura
apontam que este ano pelo menos 40
mil foliões foram atraídos por dia para
os quatro polos de festa, com recolhimento de 160 toneladas de lixo.
Divididos nos polos Pirangi do
Norte, Cohabinal, Pium e também em
Nova Esperança, com muitos shows
e grande presença de público, o Carnaval foi marcado pela irreverência e
segurança. O prefeito Rosano Taveira
destacou o Carnaval de Parnamirim
2019 como um sucesso. “Criamos novos polos e o próximo ano o Carnaval
crescerá ainda mais, gerando economia e renda”, disse.
Na segurança, houve um efetivo de 150 profissionais, incluindo
policiais civis, agentes de trânsito,
Detran, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, além
das secretarias de Saúde e Limpeza.
Além disso, a Delegacia de Polícia da

Rei e Rainha do Carnaval de Parnamirim
Grande Natal (Depegran) instalou
uma delegacia fixa próximo ao pólo
da Praça São Sebastião e outra nas
imediações do Restaurante Comeu
Morreu, em Pirangi. Houve ainda 50
agentes de trânsito, que ficaram responsáveis pela interdição das vias e
atendimentos de ocorrências.
A Polícia Militar também marcou
presença na operação com o apoio do
3º Batalhão, do Batalhão de Choque
(BPChoque), da Ronda Ostensiva com
Apoio de Motocicletas (Rocam), do
Comando de Policiamento Rodoviário
Estadual (CPRE) e da Companhia
Independente de Proteção Ambiental
(CIPAM), com viaturas fazendo o patrulhamento no entorno do evento. l

de Pádua, Paralamas do Sucesso, Titãs, Monobloco, Ricardo Chaves e Casuarina dividiram espaço com outros
não menos conhecidos, como a Banda
Grafith, Cavaleiros do Forró, Capilé,
Circuito Musical e Carlinhos Brown.
O edital para bandas de frevo

não deixou nenhum talento de fora
e apoiou financeiramente orquestras
para acompanhar blocos e troças,
além das já tradicionais escolas de
samba, tribos de índios, rei, rainha,
corneteiro, figurinista e coordenador.
Foram selecionadas 37 bandas
de frevo com até 50 músicos cada
que tocam em mais de um polo no
mesmo dia. Só aí foram mais de
1500 músicos animando as ruas.
“Pesquisas comprovam que, a cada
um real investido pelo poder público
na promoção de eventos como o Carnaval, doze reais retornam aos cofres públicos”, afirmou o prefeito de
Natal, Álvaro Dias, que compareceu
a quase todos os eventos.
Este ano, a Carnaval em Natal
ganhou mais um polo carnavalesco,
na Zona Oeste, no bairro Nazaré. l
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Alex
>> Plantão da folia. A melhor
parte do carnaval 2019 foi o
plantão dado pelo presidente Jair
Bolsonaro e o golpe de caneta Bic
que deu no esquema de desvios do
MEC, na indústria da contribuição
sindical e, principalmente, na
renovação da intenção de frear
a farra com as verbas da Lei
Rouanet.
>> Alvoroço. Os decadentes
arautos da velha mídia
aproveitaram o carnaval para
vomitar nas redes ataques ao
novo governo, pegando carona
nos grupelhos de esquerda
infiltrados nos blocos e escolas.
Em visível clima de falência,
a velha imprensa de cinzas
está respirando por aparelhos.
Clandestinos ou não.
>> Ataques. Figuras carimbadas
nos esquemas, como Noblat,
Mônica Bérgamo, Chico Pinheiro,
Miriam Leitão... tentam apagar
os 8 anos de FHC, 8 anos de
Lula e 6 anos de Dilma, quando
o Brasil afundou na corrupção e
na degradação moral, e transferir
o lamaçal para os 60 dias de
Bolsonaro.
>> Aparelhando. A mais
importante manifestação do
carnaval de Natal e um legado
do jornalista Edmar Viana, o
bloco Poetas, Carecas, Bruxas e
Lobisomens foi alvo das constantes
intervenções partidárias em
ambientes festivos. A pauta “Lula
Livre” do PT quase estraga a
tradição do desfile.
>> Fake news. É falsa a notícia
que circula no WhatsApp de
que em 2010 o então presidente
Lula assinou decreto cancelando
aplicação de algumas vacinas,
entre elas a meningite. Já não
basta o cara perder um neto,
ainda há gente escrota tentando
colocar no avô a culpa retroativa
da perda.
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Medeiros

alexmedeiros1959@gmail.com

De quem é a escatologia?
Na tarde do dia 27 de julho de
2013, quando a igreja católica promovia no Rio de Janeiro a Jornada
Mundial da Juventude, um encontro de jovens cristãos com o Papa
Francisco, um grupo de feministas
lgbt realizou a “marcha das vadias”
usando imagens religiosas em atos
obscenos, tipo crucifixo no ânus.
Muita gente gravou o ato dantesco e disparou pelos celulares para
as redes sociais. As cenas de impura
provocação aos católicos viralizaram
na internet, gerando críticas de entidades religiosas e debates na mídia.
Os movimentos e partidos de esquerda contemporizaram e evitaram criticar as tais vadias.
Quatro anos depois, milhares
de internautas, de esquerda e de
direita, postaram em setembro de
2017 as imagens (e comentários)
de um artista nu no Museu de Arte
Moderna, em São Paulo. O ponto de
discórdia nas duas visões ideológicas
das críticas foi uma criança tocando
o corpo do homem.
Os militantes conservadores
acusaram a exposição de pedofilia,
os chamados revolucionários argumentaram em favor da liberdade
de expressão artística, autoridades
judiciárias tiveram posicionamentos
distintos, alguns achando atentado
ao pudor e outros classificando tudo
como uma grande histeria.
Nas redes sociais, principalmente o Twitter e o Facebook, a performance do artista com a criança
tocando seu corpo nu circulou por
semanas. Museus decidiram cancelar a exposição, mas evitando emitir
juízo de valor. Jornalistas comentaram, muitos estimulando um debate
sobre censura e liberdade.
Dois anos se passaram, entramos em 2019 e os movimentos e
partidos de esquerda retomaram
uma velha prática já tradicional, utilizando o carnaval como meio e mensagem dos seus interesses políticos.
Esmagados nas urnas de outubro de
2018, lambendo as feridas, trataram
de cair no divã da folia.
Com apoio da imprensa engajada, a esquerda e o PT com sua pauta
“Lula livre” penetraram nos blocos,
nas ruas e foram buscar a manifestação perdida. Se esbaldaram de
frevo, samba, marchinhas e substân-

“

Só os mortos
conhecem o fim
da guerra”

cias estimulantes, tendo na ponta da
língua as palavras de ordem para
reverberar nas massas.
Alguns jornalistas estrelados
chegaram a dar relevância de teor
histórico ao que é banal há mais de
um século. Como se Jair Bolsonaro
fosse o primeiro político de Pindorama a receber críticas no ambiente
festivo de Momo. O gozo histérico
veio então na terça-feira, quando o
presidente postou um vídeo.
Militantes tresloucados do movimento gay promovendo as mais
escatológicas e deprimentes cenas
de putaria. Mais um delírio que
estamos acostumados a ver sendo
vendido como direito de expressão,
liberdades individuais ou ato político
das chamadas minorias sexuais. O
vídeo bateu no queixo das vestais da
mídia.
Houvesse sido postado por qualquer pessoa, eu, você leitor, a mãe do
Papa ou o pai da Madre Teresa não
haveria tanto discurso irado. Mas foi
o presidente. E eu digo ainda bem
que foi ele. Foi preciso Bolsonaro expor a escatologia militante para que
a esquerda e a velha mídia também
entendessem como tal.
Merval Pereira, Gleisi Hoffmann, Randolfe Rodrigues, Leilane
Neubarth, Ricardo Noblat, Reinaldo
Azevedo, todos refutando as imagens, chamando de degradação moral. Duvido que dissessem o mesmo
se não fosse o oportunismo político
que perceberam bem tático para criticar o presidente.
Não quero crer premeditação
na postagem de Bolsonaro, posto
que nem mesmo o mais inteligente
general do seu governo seria capaz
de tamanho maquiavelismo. Mas
foi graças a ele que a esquerda e a
mídia reconheceram escatologia e
degradação numa manifestação que
comumente eles aplaudem.

PICARDIA NAS REDES
Existe um tweet do
Eduardo Cunha pra tudo
e eu posso provar.

O dia que Bolsonaro fez
a esquerda se indignar com
sua própria escatologia.

Bolsonaro fez a
resistência olhar pro espelho e
negar a própria imagem.

(Marcelo Barros)

(Bruno Barbosa)

(Mauricio Braun)

Divulgação

(Douglas MacArthur)

>> Quem diria? Sem o técnico
Zidane e o craque Ronaldo, o Real
Madrid parece não reencontrar o
caminho da glória. Nos últimos 7
meses, o maior time da História já
tomou 7 goleadas, sendo as últimas
três derrotas em pleno Santiago
Bernabeu e humilhação diante do
Barcelona e do Ajax.

>> Copa América. Faltam
apenas 100 dias para o
maior torneio de seleções do
continente, que retorna aos
campos do Brasil após 30 anos,
com abertura em 14 de junho no
Morumbi e final em 7 de julho
no Maracanã. Já foram vendidos
mais de 300 mil ingressos,
e a procura deve aumentar.
Segundo o comitê organizador, 7
partidas já estão com ingressos
esgotados.
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Juiz sugere aumento de recursos para
a área de monitoramento eletrônico
Henrique Baltazar avalia que Estado deve manter a metodologia adotada do ex-secretário de Justiça
e Cidadania Luiz Mauro Albuquerque e investir recursos na compra de tornozeleiras eletrônicas
O juiz de Execuções Penais em
Natal, Henrique Baltazar, negou
que haja um início de crise na segurança devido à nova gestão do
Governo do Estado. Entrevistado e
questionado pelo jornalista Genésio
Pitanga, no programa Patrulha Agora, na rádio Agora FM (97,9), sobre
o fato de, em 56 dias, o comando do
sistema penitenciário ter mudado
de poder três vezes, o juiz Henrique
Baltazar disse que foi um momento
de readequação administrativa.
Para o juiz, o ex-secretário de
Justiça e Cidadania Luiz Mauro Albuquerque resolveu aceitar o desafio
no Ceará porque aqui no Rio Grande
do Norte “o pior já havia passado”, e
quem ficou no seu lugar foi Maiquel
Mendes, que era o adjunto. Com as

José Aldenir / Agora RN

Juiz Henrique Baltazar aponta para readequação do setor penitenciário do RN
mudanças administrativas, a pasta
ficou momentaneamente com Armeli Brenan, mas agora quem assumiu

foi Pedro Florêncio, que tem uma
experiência no Amazonas e sabe que
a situação no Rio Grande do Norte

está sob controle, mas não permite
que “testes” sejam feitos agora.
Na avaliação de Henrique Baltazar, o Estado deve investir no monitoramento dos apenados adquirindo
mais tornozeleiras eletrônicas, e ele
explica o porquê da sugestão.“No sistema semiaberto, há cerca de 1.000
apenados, dos quais 50 deixam de
cumprir o recolhimento noturno. No
monitoramento eletrônico, termos
800 apenados, dos quais apenas 15
deixam de cumprir a pena”, disse
Henrique Baltazar.
Para ele, os holofotes nesta área
precisam voltar-se para o Presídio
Rogério Coutinho Madruga, dentro
do Complexo Penal da Penitenciária
de Alcaçuz, que é onde encontram-se
membros de facções criminosas. l
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SOLIDARIEDADE

Fãs de Pabllo Vittar criam vaquinha na internet
Drag queen disse estar devendo 70 mil dólares, provavelmente à cantora Anitta
Durante seu bloco de Carnaval
em São Paulo na terça-feira, 5, Pabllo
Vittar brincou que tinha uma dívida:
“Estou devendo 70 mil dólares, amô”.
Em solidariedade a cantora, admiradores criaram uma vaquinha para
ajudá-la a sanar o débito.

Mesmo sem citar diretamente
Anitta, os presentes entenderam que
a brincadeira de Pabllo Vittar fazia
alusão ao áudio vazado em que a carioca diz ter gasto sozinha um valor
alto em dólares para a produção do
clipe da música Sua Cara e que, se

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

O cabelo
de tom
avermelhado

Apelido de Movia os
"Eduardo" antigos
trens
Esporte
praticado com florete

Camada
oposta
à elite

VERÃO 90

Atração da
rádio FM
Volume
(abrev.)

Pasta;
pomada
Vazio por
dentro

Classe
ligada ao
sindicato

Encontro
consonantal de
"cravo"

Teresa Seiblitz, atriz
Explosivo
de minas

1.000, em
romanos
Próprio
do campo

Símbolo
químico
do cobalto

O SÉTIMO GUARDIÃO

Orígenes
Lessa, romancista

Gabriel decide falar com Luz. Sampaio vê Murilo deixando o quarto de Valentina. Adamastor se preocupa com
Stella, e Aranha sente ciúmes. Júnior desiste de entrar no cabaré. Gabriel procura Luz, e os dois acabam se
beijando. Marcos Paulo garante que Gabriel pode confiar em Mattoso. Sampaio tenta atacar Valentina.

Mensagem internacional
de socorro

TOURO
(21/04 A 20/05)

Opõe-se
à poesia
(Lit.)

Sílaba de
"cavar"
Gato,
em inglês

Há chance de fazer parcerias vantajosas, inclusive
com alguém de outra cidade. A Lua vai realçar a
sua sensualidade, sinal de boas oportunidades
na conquista e clima quente na vida a dois.

Feitiçaria
feita
com um
boneco

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

Recipiente para
beber

Que foram
vítimas de
atropelamento

Quem pensa em mudar de emprego ou
conquistar mais estabilidade no serviço
terá apoio dos astros para investir em seus
objetivos. Na saúde, faça exames preventivos.

CANCER
(21/06 A 22/07)

Fecha
(o dente
cariado)

3/cat. 4/pero. 5/creme. 8/irradiar. 10/operariado. 11/acidentados.

8

Solução
AC

I
C
P

Simpatia, bom humor e criatividade ajudarão
você em todos os setores. Boa fase para praticar
esportes e trocar ideias com pessoas jovens. Pode
ter surpresas incríveis no setor amoroso.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Controle suas reações e não pinte os
problemas maiores do que realmente são:
seja objetivo(a). Sua experiência pode fazer
toda diferença no emprego.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
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BANCO

Anda
como o
cavalo

(?) de
valsa:
dançarino
exímio

Vai ao
chão
Veda;
fecha

Aceite os novos desafios, principalmente se sentir
que serão bons para a sua carreira. Conhecer
lugares e pessoas diferentes vai render boas
paqueras ou trazer estímulos ao seu romance.

Em + as
(Gram.)
Sufixo de
"tremor"

O governante
cruel

HORÓSCOPO
ARIES
(21/03 A 20/04)

Que serve
para
enfeitar

Mas, em
espanhol
Emitir (luz
ou calor)

Letícia pede que Daniel se prepare para o que pode descobrir em sua viagem ao Brasil. Otávio afirma a Augusto
e Hildegard que pode ajudar Danilo. Lenita insinua em tom de brincadeira, que Isabel pode ser a responsável pelo
desaparecimento de Cris. Daniel incentiva Letícia a aceitar o convite para o seminário no Brasil.

Vanessa pensa em se vingar de Jerônimo. João tranquiliza Manuela, que está preocupada com o fato
de o namorado ter procurado Vanessa. Fausto avisa à família Ferreira Lima que não haverá acusação
contra Quinzinho. Janaína implora para que Jerônimo ajude João.

O corpo
após uma
surra
Sigla do
Estado do
Amapá

ESPELHO DA VIDA

© Revistas COQUETEL

A (?):
sem rumo
A vogal
do pingo

Material de
desenho
Consoantes
de "nora"

Pabllo (esq.) e Anitta cantaram juntas

NOVELAS

PASSATEMPO
Atrativo Modelo
de alguns de calça
Aqui
cartões
de crédito (adv.)

ela era “pão dura”, a drag queen era
“caloteira”. Após este episódio, as artistas se distanciaram e confirmaram
que não são mais amigas.
O objetivo da vaquinha é arrecadar R$ 265 mil, ou seja, os US$ 70 mil
convertidos para a moeda nacional. l

Você deve apostar no diálogo: se falar com jeitinho,
vai conseguir tudo que quiser. Sucesso para quem
trabalha com o público, ensino e comércio. Seu
carisma pode render boas surpresas na paquera.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Pense em coisas que possa fazer em casa para
faturar. Mas nada de gastar demais. A Lua vai
favorecer encontros à noite, boa notícia para quem
quer esclarecer algum assunto com quem ama.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Você vai se sentir mais confiante e irá encarar
os desafios com muita fé e otimismo. Pode
pintar uma grana extra à noite: confie no seu
tino comercial.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Você deve prestar muita atenção aos seus
pressentimentos, principalmente para identificar
pessoas falsas e oportunistas. O trabalho vai exigir
mais concentração. No amor, aja com discrição.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Você pode fazer parcerias importantes.
Trabalhar em equipe será muito produtivo.
Vida social agitada pode render novas
amizades e paqueras.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Você vai querer mostrar todo seu potencial no
serviço, ainda mais se estiver em busca de
reconhecimento. Prove sua competência. Ótima
noite para encontrar amigos.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Os astros despertam sua curiosidade e você vai se
interessar por tudo que traga novidades para sua
vida. No trabalho, mostre que quer progredir. Pode
pintar paquera com alguém de outra cidade.
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PROBLEMA

Lesão tira atacante Vinícius Junior da
relação de Tite na Seleção Brasileira
Real Madrid comunicou que o atacante rompeu os ligamentos do tornozelo direito durante a partida
contra o Ajax que eliminou seu time da Liga dos Campeões; na temporada, merengues estão “mortos”
Susana Vera / Reuters

Revelação do Real Madrid, Vinicius Junior está cortado da convocação da Seleção Brasileira. Nesta
quarta-feira, 6, o clube madrilenho
comunicou que o atacante teve um
rompimento dos ligamentos do tornozelo direito durante a partida na
qual foi goleado pelo Ajax e eliminado da Liga dos Campeões em pleno
estádio Santiago Bernabeu, casa do
time merengue.
Vinícius, de apenas 18 anos,
sofreu uma lesão aos 30 minutos do
primeiro tempo, quando arrancou
do meio de campo até a área e conseguiu chutar. Nesse momento, ele
caiu chorando de dor e abandonou o
gramado para a entrada de Asensio.
Os comentaristas do Esporte Interativo, que transmitiam a partida
da tarde desta terça-feira, 5, ainda
ficaram confusos quanto à gravidade
do lance porque Vinícius não tirou
as chuteiras e pouco depois já assistia a partia do banco de reservas,
com uma bolsa de gelo no tornozelo.

Atacante ex-Fla, Vinícius Junior deixou o jogo com lesão no tornozelo direito
Depois da partida, com o corpo frio,
disse sentir muitas dores.
“A lesão foi no lance que ganhei
a corrida. Tentei sair da falta e não
consegui. Está doendo muito. Mas os
doutores me acalmaram”, disse em
entrevista ao “Esporte Interativo”.
O Real Madri, goleado por 4 a 1

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI
HIPERATACADÃO EIRELI, inscrito sob o CNPJ nº 30.967.492/0001-50, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - SEMUR a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI para
atividade de Comércio Atacadista, localizada na Avenida Doutor Mário Negócio, nº 601, bairro Vale do Sol, Município de Parnamirim/RN.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Casa Grande Mineração Ltda, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA
a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a extração das substâncias minerais Granito,
Feldspato e Quartzo localizado no Sítio Cumbe, Zona Rural do Município de Parelhas – RN. A área
do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.678/2011.
Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT
AVISO DE RESULTADO
O SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, Natal/RN,
torna público a adjudicação e homologação da Concorrência nº 00001/2019 cujo objeto é
Aquisição de Material de Consumo (higiene, limpeza, copa e cozinha) para atender ao SEST
SENAT Unidade B29 Natal/RN, em favor das empresas M&M Suprimentos para Informática
LTDA no valor de R$ 8.463,20 (oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos) para a empresa Raimilson Dantas de Lócio o valor de R$ 902,00 (novecentos e dois
reais) e para a empresa Impeval Comércio e Serviços LTDA-EPP o valor de R$ 19.624,74
(dezenove mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) em 28/02/2019.
Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

pelo time holandês, foi eliminado da
Liga dos Campões depois de perder
duas vezes para o rival Barcelona
e também abandonar melancolicamente a disputa pelo campeonato
espanhol.
Depois da nota oficial divulgada pelo Real Madrid informando o

resultado dos exames, o atleta de
18 anos fez uma publicação em seu
Instagram citando uma passagem
da Bíblia. “Seja forte e corajoso! Não
fique desanimado, nem tenha medo,
porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para
onde você for”, postou.
Depois, o camisa 28 ainda afirmou que agora o “foco é na recuperação”. No comunicado, e equipe
não cita o período estimado de
afastamento dos gramados, mas a
lesão vai tirar a chance de Vinicius
Junior estrear pela equipe principal
da seleção brasileira, uma vez que
tinha sido convocado por Tite para
os amistosos de março.
Quem também usou as redes
sociais para lamentar o ocorrido foi o
Flamengo, clube que revelou o jogador. “Lamentamos muito. Estamos
torcendo pela rápida recuperação para que você volte a encantar o mundo
com seu talento. Força, garoto! Estamos com você!”, escreveram. l

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 014/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 218/2019
O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, devidamente
autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público que irá realizar licitação
no dia 19/03/2019 às 08h30min na sede da prefeitura municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES
DE ARO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no
Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça José Varela, nº 78, Centro, o edital na integra, e
no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/ .
Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal.

PEDIDO DE LICEÇA INSTALAÇÃO
Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte
- IDEMA a Licença de Instalação - LI, para a Usina de Energia Eólica Vila Maranhão III,
composta por 09 aerogeradores, localizada na Vila Paraíba, Zona Rural, no Município
de Serra do Mel-RN.
Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICEÇA INSTALAÇÃO
Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, para a Usina de Energia Eólica Vila Ceará I,
composta por 09 aerogeradores, localizada na Vila Paraíba, Zona Rural, no Município
de Serra do Mel-RN.
Robert David Klein
Diretor Geral
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COPA DO BRASIL

Em “jogo do milhão”, ABC encara o
Moto Club-MA nesta quinta em Natal
Alvinegro vai medir forças diante do time maranhense em partida que vale cota de quase R$ 1,5
milhão para o vencedor, paga pela CBF; jogo é considerado “chave” no planejamento do Mais Querido
Andrei Torres / ABC FC

Em partida que valerá o pagamento de um cota no valor de R$
1,45 milhão, o ABC vai encarar o
Moto Club, do Maranhão, na noite
desta quinta-feira, 7, no estádio
Frasqueirão. O duelo será válido pela segunda fase da Copa do Brasil.
Para este jogo, o treinador alvinegro, Ranielle Ribeiro, espera poder contar com todos os seus atletas
considerados titulares. Na partida do
último fim de semana, contra o Salgueiro-PE, pela Copa do Nordeste,
apenas o meia Xavier e o atacante
Rodrigo Rodrigues não entraram em
campo do time considerado “ideal”.
Desta feita, o time que deve
encarar a equipe maranhense terá
Edson; Ivan, Maurício, Adalberto
e Jonathan; Anderson Pedra, Felipe Guedes e Xavier; Neto, Rodrigo
Rodrigues e Eder. Caso Xavier ou
Rodrigo não adquiram condições,
devem ser substituídos por Joílson e
Anderson, respectivamente.

definida em sorteio realizado pela
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), organizadora da competição.

Alvinegro treina desde domingo com foco total no jogo da Copa do Brasil
No lado do Moto Club-MA, o
treinador Wallace Lemos também
deve ter todos os seus principais
jogadores à disposição. A equipe
deve ser armada com Rodolfo; Diego
Renan, Lucas Dias, Alisson e Mateus Mendes; Lucas Hulk, Nailson,

Juninho Arcanjo e Evandro; Márcio
Diogo e Diego Vitor.
Quem passar do confronto em
Natal vai encarar o Santa Cruz-PE
na terceira fase do torneio. A partir
daí, os jogos passam a ser no sistema de ida e volta, com ordem a ser

HISTÓRICO
Em toda a história, esta será a
terceira vez que ABC e Moto Club
se enfrentarão. De acordo com dados
do pesquisador Marcos Trindade,
que armazena os números do futebol potiguar, as equipes se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato
Brasileiro da Série B em 1991, ano
em que o Alvinegro quase conseguiu
o acesso para a primeira divisão.
No geral, o ABC tem uma vitória
a seu favor e um empate. Ou seja,
defenderá o tabu de nunca ter sido
derrotado pelo Papão do Norte. Em
24 de fevereiro de 1991, o Alvinegro
venceu o Moto por 2 a 1 no antigo
Machadão. Já no dia 14 de abril do
mesmo ano, empatou em 1 a 1 no estádio Castelão, em São Luís, capital
maranhense. l

DECISÃO

Albert Gea / Reuters

América enfrenta o Santos esperando
“milagre” no Pacaembu, em São Paulo

Canindé Pereira / América FC

Depois de eliminar o Sobradinho-DF na primeira fase após empatar sem gols na partida disputada
em Brasília, o América fará nesta
quinta-feira, 7, seu segundo jogo
pela Copa do Brasil, e desta vez o
adversário será mais complicado.
Pela 2ª fase do torneio, o Alvirrubro
encara o Santos, em São Paulo.
O jogo será disputado no estádio
do Pacaembu a partir das 21h30.
Acreditando em um milagre, o América viajou na segunda-feira para a
capital paulista com o que tem de
melhor no elenco, motivado pelo retorno do artilheiro Adriano Pardal,
voltando de suspensão no Estadual.
Para esta partida, o treinador
Moacir Júnior tem como desfalques
os volantes Galiardo, Judson, Marquinhos e Gabriel Nunes. Com isso,
deve armar a equipe com Ewerton;
Vinicius, Alisson Brand, Adriano
Alves e Kaíke; Jadson, Leandro,

Dembelé, atacante francês

POLÊMICA

Presidente do Barça
diz que “Dembélé é
melhor que Neymar”

Alvirrubro terá quase todos os titulares a disposição do técnico Moacir Júnior
Adenílson e Hiltinho; Pardal e Jean
Patrick.
Do lado do Santos, o técnico argentino Jorge Sampaoli sinalizou
que, ao contrário do que muitos pensavam, deve utilizar o time titular

no duelo.
A equipe será armada com Vanderlei; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonathan;
Yuri, Jean Lucas, Cueva e Jean
Mota; Rodrygo e Derlis González. l

O presidente do Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, afirmou
nesta quarta-feira, 6, que o atacante
francês Ousmane Dembélé
é melhor do que Neymar. Em
entrevista a uma rádio espanhola,
o dirigente fez a declaração ao ser
questionado sobre o brasileiro e a
possibilidade de o atacante reforçar
futuramente o arquirrival Real
Madrid. “Na minha opinião, Dembélé
é melhor do que Neymar”, declarou
Bartomeu, em entrevista à rádio
Cadena SER, de Barcelona. l

