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JORNAL DIÁRIO DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H
TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Beleza potiguar

Nesta terça, 23 participantes disputam título
de Miss RN. Concurso será às 20h. Pág. 10
FORÇA-TAREFA 09

Gestão Fátima fecha cerco
contra devedores do Estado
Secretaria Estadual de Tributação anuncia que vai notificar cerca de 1 mil contribuintes que devem
ao Estado, juntos, cerca de R$ 130 milhões. OPeração vai contar com o trabalho de 74 auditores fiscais.
Styvenson Valenti/Assessoria
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Servidores do Estado
fazem protesto contra
atrasos de salários

Eleito pela Rede,
Styvenson se filia ao
partido de Álvaro Dias

Governadora lê
mensagem anual
hoje na Assembleia

Algumas categorias ainda naõ
receberam 13° salário de 2017.
Sindicatos se reúnem na Governadoria
e cobram dados sobre receitas.

Senador classificou nova legenda
como um partido “jovem, que se
alinha com o atual cenário da
democracia participativa”.

Espera-se que Fátima Bezerra antecipe
o teor dos projetos de lei que sua
equipe elabora para recuperar as
finanças do Estado.
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Coluna do Agora
Uma nova Previdência

m mensagem presidencial ao Congresso Nacional, o presidente
Jair Bolsonaro argumentou nesta segunda-feira, 4, que o grande
impulso de um novo ambiente para o País virá com o projeto
da nova Previdência. “Estamos concebendo uma proposta moderna
e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial, com o
amparo a quem mais precisa, separando ‘previdência’ de ‘assistência’,
ao tempo em que combate fraudes e privilégios”, diz a mensagem
de Bolsonaro. A mensagem foi lida no início oficial dos trabalhos
legislativos. A nova Previdência proposta pelo governo, segundo a
mensagem, vai materializar a esperança concreta de que os jovens
possam sonhar com o futuro, por meio da Poupança Individual da
Aposentadoria, um dos itens que estão sendo formulados.

>> Idade mínima. A equipe
econômica do governo Jair
Bolsonaro vai propor idade mínima
de 65 anos para homens e mulheres
se aposentarem no Brasil, segundo
minuta da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) preliminar
obtida pelo jornal O Estado de
S. Paulo. O vice-presidente da
República, Hamilton Mourão, evitou
comentar a minuta e afirmou que a
proposta, incluindo, a idade mínima
só pode ser tratada após o aval do
presidente Jair Bolsonaro.
>> Sinal de infecção. O presidente
Jair Bolsonaro foi submetido a
tratamento com antibióticos de
amplo espectro após apresentar
elevação da temperatura (37,3
°C) e alteração de alguns exames
laboratoriais, com aumento de
leucócitos, no domingo. Esse
aumento pode indicar processo
infeccioso, segundo o porta-voz da
presidência Otavio do Rêgo Barros.
Devido a isso, a previsão de alta
foi adiada. Como os antibióticos
devem ser ministrados por sete dias,
ele deve permanecer no hospital
por mais este período, segundo o
porta-voz.
>> Sem novidade. Ao formalizar
nomes para compor a Comissão
de Acompanhamento e Controle
do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial do Rio
Grande do Norte (Proadi), o governo
Fátima só repetiu o que vem sendo
feito por todas as administrações
estaduais desde a criação do
programa, há 20 anos.
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Reconquistar a autoestima

O Brasil tem
caminhado na direção
da institucionalidade
substituir a
pessoalidade”
Ministro Dias Toffoli, presidente do
Supremo Tribunal Federal

José Aldenir / Agora RN
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>> Museu de grandes novidades.
“Toda essa visibilidade que essa
comissão está ganhando na mídia
é por conta do momento atual das
finanças do Estado, porque, de
novidade mesmo, essa comissão não
tem nada”, assegurou uma fonte
ouvida nesta segunda-feira, 4, pelo
Agora RN. “Inclusive, faz parte da
Lei que criou o Proadi, cuja base é
justamente o acompanhamento do
programa”, acrescentou.
>> Incentivo. O Proadi, que tem até
julho deste ano para ser reinstituído,
beneficia diretamente 105 empresas
de diferentes tamanhos, renunciando
a R$ 320 milhões/ano. As isenções
vão de 65% a 95% do ICMS devido
pelas empresas.
>> Estreia. Os novos senadores
potiguares, Jean Paul Prates (PT),
Styvenson Valentim e Zenaide Maia
(Pros), participaram, entre sexta-feira
e sábado, da primeira sessão plenária
no Senado Federal. Substituto de
Fátima Bezerra, hoje governadora, na
Casa, Jean-Paul havia tomado posse
ainda em dezembro de 2018, mas
Styvenson e Zenaide foram investidos
no cargo apenas na sexta-feira, 1°.

David Freire

Diagramação e Design
Raniere Pinheiro

Terminada a fase do Brasil
irreal, da fantasia, dos abraços de
ocasião, das festas comemorativas
e dos tapinhas nas costas (na
maioria falsos), inicia-se o período
de uma realidade árdua, difícil e
dramática para muitos brasileiros,
particularmente norte-riograndenses. No Brasil, são mais
de 10 milhões de desempregados
e outro tanto de famintos que
vagam pelas ruas, sobrevivendo de
esmolas, nas pequenas e grandes
cidades, também. São milhões sem
acesso à saúde, a escola e ao lazer.
Os chamados excluídos, mesmo
morando num País rico. Chegou
o momento dos governantes
mudarem essa realidade,
entregando aos brasileiros um Brasil
justo, humano e bom para se viver.
Um Brasil dos brasileiros e para os
brasileiros. Sem corrupção, sem
escapismo e sem bravata. Missão
primeira: reconquistar a autoestima.

1 Leitura rápida
>> Representação. O Rio
Grande do Norte tem dois
representantes na nova
Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados. O deputado
Fábio Faria (PSD, foto) será
o 3° secretário, enquanto o
deputado Rafael Motta (PSB),
atual presidente da Comissão
de Turismo e secretário de
Juventude da Câmara, vai ser
suplente de secretário.

>> Desapoio ao esporte
Presidente da
Federação
Norte-riograndense de
Futebol, José
Vanildo (foto)
critica o Poder
Público pela
falta de apoio
ao esporte,
notadamente o
futebol. Ele entende que o apoio ao
esporte é fundamental por se tratar
de um importante segmento que
proporciona a inclusão social para
crianças e adolescentes.

José Aldenir / Agora RN

>> Mensagem anual
A governadora Fátima Bezerra
estará logo mais na Assembleia
Legislativa para leitura da sua
mensagem anual, uma prática
que acontece sistematicamente
todo início de ano. Fátima Bezerra
deve reiterar o compromisso
com os servidores de colocar o
pagamento em dia.

>> Coerência. Os senadores
adotaram posturas distintas na
votação para presidente do Senado.
Dos três, apenas Styvenson declarou
abertamente seu voto. O capitão da
Polícia Militar mostrou cédula que
usou para votar no senador José
Antônio Reguffe (sem partido-DF),
que terminou a eleição com apenas
seis votos. “Coerência”, explicou.
Pauta e Chefia de Reportagem
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Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes
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METAS DA GESTÃO

Fátima vai à Assembleia nesta terça
para ler primeira mensagem anual
Durante a mensagem, espera-se que governadora antecipe o teor dos projetos de lei que sua equipe
elabora para recuperar as finanças do Estado. Primeiras medidas devem ser enviadas nesta quarta
José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande
do Norte, Fátima Bezerra, realiza
nesta terça-feira, 5, a leitura de sua
primeira mensagem anual à Assembleia Legislativa. O discurso direcionado aos 24 deputados estaduais,
empossados na semana passada,
será proferido no plenário da Casa
em sessão especial a partir das 10h.
Durante a mensagem, espera-se
que Fátima antecipe o teor dos projetos de lei que sua equipe elabora
para recuperar as finanças do Estado. De acordo com o líder do governo,
deputado George Soares (PR), as
primeiras matérias devem chegar à
Assembleia nesta quarta-feira, 6.
“Espero que a nossa Casa possa
dar uma contribuição importante
neste momento em que o Rio Grande do Norte se encontra, de crise
financeira muito profunda. Aqui é
uma casa de debate, mas acredito
na aprovação da maioria dos proje-

Governadora fará visita aos deputados estaduais para anunciar metas da gestão
tos”, afirmou George, que foi eleito
1° vice-presidente da Assembleia no
biênio 2019-2020.
Na sexta-feira, 1°, durante a
cerimônia de posse dos deputados
estaduais, Fátima entregou cópias
do projeto em que pede autorização

para negociar royalties de petróleo
e gás. A governadora quer contratar
empréstimos dando como garantia
os royalties que o Estado tem a receber apenas entre os anos de 2020
a 2022. A Assembleia já autorizou,
ainda durante o governo Robinson

NOVO PARTIDO

Eleito pela Rede, Styvenson anuncia
filiação ao Podemos, de Álvaro Dias

Faria, a negociação dos repasses de
2019. O novo governo espera obter
cerca de R$ 400 milhões com a operação.
O secretário-chefe do Gabinete
Civil, Raimundo Alves Júnior, disse
que as medidas enviadas por Fátima
para a Assembleia serão na “área fiscal”, mas que não estarão incluídos
projetos para aumentar alíquotas
tributárias, e sim para “otimizar o
sistema de cobrança de impostos”.
“Esperamos muita solidariedade
entre os poderes. Já temos sentido
isso por parte da bancada. Na reunião que tivemos, o sentimento foi
de muita parceria. Os projetos que
iremos enviar serão na área fiscal,
mas não para aumentar alíquota, e
sim no aspecto de otimizar o sistema
de cobrança de impostos e negociar
ativos”, afirmou Raimundo, acrescentando que o propósito é, entre outros
objetivos, combater a sonegação. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
Marcelo Camargo / Agência Brasil

Styvenson Valentim / Assessoria

O senador potiguar Styvenson
Valentim, eleito pela Rede Sustentabilidade, anunciou nesta segunda-feira, 4, sua filiação ao Podemos,
partido liderado nacionalmente pelo
senador paranaense Álvaro Dias.
Em nota publicada em suas redes sociais, Styvenson disse que o partido
aceitou suas condições de “liberdade,
independência de pensamento, atos
e compromisso com o Estado”.
O Podemos será o primeiro partido ao qual Styvenson será filiado.
Ex-coordenador da Operação Lei
Seca no Rio Grande do Norte, o capitão da Polícia Militar disputou as
eleições de 2018 na condição de “registrado” na Rede. Durante e após a
campanha, contudo, o senador se desentendeu com dirigentes da sigla e
anunciou que não ficaria na legenda.
Styvenson classificou o Podemos
como um partido “jovem, que se
alinha com o atual cenário da democracia participativa”. “Coloquei

Santa Cruz e Passa e Fica
elegem seus novos prefeitos

Senador potiguar (de gravata branca) foi empossado na última sexta-feira, 1°
a eles as minhas condições de liberdade, de independência de pensamento, de atos e meu compromisso
com meu estado. Minhas condições
foram aceitas e por isto decidi me
aproximar”, afirmou.
O senador, que fez uma campa-

nha concentrada nas redes sociais,
acrescentou que o Podemos “dispõe
de mecanismos para consultar a
população em tempo real sobre assuntos importantes, possibilitando
a participação social em todos os
aspectos”. l

Os municípios de Passa e Fica e
Santa Cruz têm novos prefeitos.
No último domingo, 3, foram
realizadas eleições suplementares,
após os prefeitos eleitos em 2016
terem sido cassados. Em Passa
e Fica, o candidato Celso Luiz
Marinho Lisboa (PSB/PSD) foi
eleito com 56,73% dos votos. A
candidata Cibelly Fonseca (PSDB)
obteve 43.27%. Em Santa Cruz, o
candidato Ivanildinho (PSB/MDB/
PDT/DEM/Solidariedade) venceu
com 51,65% dos votos. Péricles
Rocha (PSD/PT/PR/PV/PcdoB)
obteve 48,35%.
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“Nada de errado”, diz Jean Paul sobre
dica para destruir cédulas no Senado
Votação para presidente da Casa teve de acontecer duas vezes porque, na primeira votação, foram
detectadas 82 cédulas na urna, enquanto só havia 81 senadores. Petista disse que agiu com “ética”
O senador potiguar Jean Paul
Prates (PT) afirmou que “não houve
nada de errado” em sua orientação
para que o senador José Maranhão
(MDB-PB) destruísse as cédulas de
votação excedentes que surgiram
no sábado, 2, durante a eleição para
presidente do Senado.
Um vídeo, divulgado primeiramente pelo Blog do Gustavo Negreiros [veja abaixo], mostra o exato
momento em que o petista diz a Maranhão, presidente interino do Senado durante a sessão, que as cédulas
deveriam ser inutilizadas. “Destrói
as cédulas rápido para ninguém ver
os votos”, afirmou Jean Paul, em
mensagem captada pela TV Senado.
Presidida pelo senador José Maranhão, a votação para presidente
do Senado teve de acontecer duas
vezes porque, na primeira votação,
foram detectadas 82 cédulas na urna, enquanto só havia 81 senadores
na Casa. Na segunda tentativa, o
senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
foi eleito com 42 votos, em 1° turno.
Apesar de o Senado ter sistema
de votação eletrônica, os senadores
preferiram fazer a votação com cédulas de papel para permitir que os
parlamentares mostrassem seus vo-

José Aldenir / Agora RN

Para senador potiguar, declaração de voto poderia abrir “xêpa” de interesses
tos, caso assim desejassem. Os que
não quiseram revelar o voto tiveram
o sigilo garantido por uma decisão do
ministro Dias Toffoli, presidente do
Supremo Tribunal Federal.
Em resposta a um seguidor que
comentou publicação sua no Instagram, Jean Paul Prates explicou que
a decisão de destruir todas as cédulas da primeira votação foi colegiada.
“A destruição dos votos foi definida
pela comissão de escrutinadores e tinha que ser realizada antes do início
da nova votação. Também foi essa a
orientação da assessoria da Mesa.

Recomendei ao presidente que destruísse os votos abertos e já anulados. Bem como instruí a destruição
dos demais todos. Só se poderia começar a nova votação após isso, com
a inutilização sendo feita ali mesmo
à frente de todos, evitando ainda
mais mal-entendidos. Caso contrário, ficariam dúvidas sobre mistura
de votos qdo [quando] se procedesse
à nova votação. Além disso, o sigilo
dos votos (e a própria contagem) estariam ameaçados. Não houve nada
de errado na medida. Assegurou
novo pleito limpo e incontestável”,

NOVA LEGISLATURA

Ezequiel é reeleito duas vezes e será
presidente da Assembleia até 2022

escreveu o petista.
Sobre o fato de ter guardado
o sigilo do voto, Jean Paul Prates
argumentou que os senadores que
declararam voto podem ficar suscetíveis a “pressões do governo de
plantão”. “Ademais, o voto aberto
para presidência de poderes legislativos em todas as instâncias no País
certamente abriria uma verdadeira
“xêpa” de interesses convalidada
pelo “recibo” da declaração de voto.
(…) Obrigar o eleitor a declarar o
voto, como regra geral, é submetê-lo
imediatamente à vingança do adversário vencedor, e mediatamente
às barganhas e constrangimentos
ainda maiores dos que as que já
existem, mesmo com a dúvida final
fundamental sobre o voto efetivo”,
assinalou em outro comentário.
O senador complementou que
agiu com “isenção e ética”. “Podem
estar certos que não fecharei os
olhos não. E nem farei “arrumadinhos”. (…) Aliás, nunca fiz diferente
na minha vida. Tenho consciência
da minha responsabilidade para
com o povo do RN e estou tendo toda a transparência e acessibilidade
ao responder-lhes pessoalmente”,
finalizou. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte desde
2015, o deputado estadual Ezequiel
Ferreira (PSDB) ficará no cargo
por mais quatro anos. Na última
sexta-feira, 1°, imediatamente após
a instalação da nova legislatura, o
tucano foi eleito para a presidência
no biênio 2019-2020 e, em seguida,
reeleito antecipadamente para o
mesmo cargo no biênio 2021-2022.
A reeleição de Ezequiel Ferreira,
único candidato, se deu praticamente por unanimidade, já que houve
apenas uma abstenção. O deputado
recebeu 23 votos de 24 possíveis. Ele
será o presidente da Assembleia du-

rante toda a legislatura.
“Quero deixar aqui o meu agradecimento pela confiança dos colegas
parlamentares que aqui já estavam
e dividir todo o êxito da gestão de
quatro anos com os deputados e todos os funcionários desta Casa Legislativa. Meu agradecimento pela
confiança dos que aqui chegaram e
que vieram com o mesmo propósito
dos demais deputados de ser voz de
ressonância da sociedade nessa casa
plural, representando com responsabilidade, competência e inteligência
a voz rouca das ruas”, disse o deputado, que foi o mais votado nas últimas eleições (58.221 votos). l

Mineiro é oficializado
chefe do Governo Cidadão
O ex-deputado estadual Fernando
Mineiro (PT) foi nomeado no
sábado, 2, como secretário
extraordinário para Gestão de
Projetos e Metas de Governo no
Rio Grande do Norte. Uma das
principais atribuições do cargo será
a de comandar o Governo Cidadão,
programa que financia projetos com
recursos do Banco Mundial.
Deputado estadual Ezequiel Ferreira
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As desgraças não
requerem pranto,
mas conselho”

Giácomo Leopardi,
poeta italiano (1798-1837).

PALCO

CAMARIM

>> FOLIA
Uma dúvida silenciosa e
viva já caminha pelos becos anônimos da Redinha:
o bloco ‘Sonífera Ilha’,
fundado pela hoje governadora Fátima Bezerra,
vai ou não desfilar no
carnaval deste ano?

>> CRISE
Ninguém sabe como e
quando, mas já virão
por ai os ajustes fiscais e
financeiros na Prefeitura
de Natal. O prefeito Álvaro
Dias sabe que a gordura
do IPTU só garante salário
em dia até março.

>> SE...
Vai, indagam os boêmios
da vila, entre um trago e
outro, de quais partidos
serão escolhidas a porta-estandarte e a rainha de
bateria nesses tempos de
governo novo e tão desejado por todos?
>> SOCORRO!
Os caminhantes da Alameda Marilene Dantas,
trecho final da Av. Rodrigues Alves, entre a Av.
Rui Barbosa e o Bosque
dos Namorados, pedem
socorro: sinalização na
pista está toda apagada.
>> EXEMPLO
O registro não é novidade,
mas vale pelo exemplo: o
senador Styvenson Valentin foi o único da bancada
do Rio Grande do Norte
que votou pelo voto aberto
no Senado. Fica como
referência.
>> PERDA
A paróquia de Morro
Branco perde a presença
do padre redentorista Antônio Rattes. Por critério
de sua ordem foi transferido para Campina Grande,
depois de quatro anos de
atuação em Natal.
>> VOTO
Foi o comando nacional
do PSOL que proibiu ao
deputado Sandro Pimentel
votar na eleição do seu
colega de Legislativo,
Ezequiel Ferreira. É o dogmatismo inútil que nem
pureza garante.

O deserto
Num encontro casual com um
petista, professor universitário,
desses que podem ostentar uma
inegável coerência nascida de sólidas convicções intelectuais, fui
indagado em razão da afirmação
feita nesta coluna de que já acabou
o estoque de euforia no governo
Fatima Bezerra. O direito de discordar é legítimo, mas não basta.
A coluna pode ter exorbitado na
expressão ‘acabou’, é possível, mas
os auxiliares realistas já temem,
sim, o deserto que vem pela frente.
O governo mostrou sua cara,
depois da euforia da vitória, imaginando que um decreto de calamidade financeira, posto de supetão,
seria capaz de tamponar a magnitude de uma crise que é de grande
monta. Faltou ao escalão jurídico o
bom caldo de cultura para prever
os efeitos da calamidade. É verdadeira, não se nega. Mas levou a
própria crise a sair das mãos de Fátima e cair nas garras do Tesouro
Federal com sua forte tradição de
crivos para liberar ajuda financeira.
Nas sociedades fortemente marcadas pelo excesso de regulamentação - e é bem o caso do Brasil - só
um artifício é capaz de impor a razão
social sobre a razão legal: a vontade
política. E a social só é buscada na
gestão democrática, o que não parece ser, menos para os sectários, o estilo do governo bolsonárico que detém o poder. Se fosse democrático,
o rearmamento e as mudanças na lei
da informação não teriam nascido
por decretos, sem debate político na
área do Legislativo.

A escolha de um líder é pela soma dos votos individuais quando se
caracteriza a maioria consagradora.
Certo. Mas, o estilo dos seus atos
na prática do governo não se atrela à admiração e, sim, ao julgo das
referências que a tradição impõe.
Depois, sejamos justos, o centralismo que marca o aparelho federal no
Brasil não foi invenção do governo
atual e seus generais. Tem sido a
vitória do vício sobre a virtude, daí o
uso de decretos e medidas provisórias com força de lei.
Ninguém pode desfazer o decreto de calamidade financeira, só
a governadora que pôs sua assinatura. Mas, a gestão da calamidade
financeira, a rigor, não é administrada pelos estados, se quer ajuda da
União. Há um mandonismo velado,
impondo exigências que os estados
não estão obrigados a seguir, como
privatização de ativos e corte de
pessoal. Daí ser pertinente a idéia da
governadora de obter licença da Assembléia para contrair empréstimos
com bancos privados.
O secretário do Tesouro aceitou
o convite e veio com a equipe técnica. Ouviu exposições, constatou
a realidade das finanças, números
e planilhas, e depois de tudo saber repetiu o que saiu na mídia: ou
cumpre as regras ou não virá ajuda
financeira. A não ser, e ai só as circunstâncias poderão promover - e
se os governadores toparem - que
venha um movimento nacionalmente sustentado, superestrutural, capaz
de mudar. Do contrário, repito, terão
o deserto. Eis a equação.

>> CENA
Estão certos os que fazem uma outra leitura do artifício da governadora Fátima Bezerra ao pagar os salários de janeiro. O fato, com ou sem
má fé, manteve em dia ela, seus secretários e cargos comissionados do
seu governo. Ela sabe que para muitos servidores o ano de 2017 ainda
não terminou, assim como o de 2018 diante dos atrasos persistentes
há quatro anos. Além de parecer um privilégio, pode ser visto como
desrespeito ao salutar princípio da impessoalidade.

>> ALIÁS
Gordura que nasceu do
reajuste abusivo nos valores de um imposto predial
que gravou a classe média,
livrou a especulação imobiliária e teve o apoio da sua
área jurídica a chutar os
escrúpulos.
>> ROMBO
Deu na Folha de São
Paulo: para sanar a
crise nos estados o Tesouro
Nacional precisaria liberar
dos cofres R$ 166 bilhões.
E se liberar sem planos de
privatização o rombo volta
em dois anos.
>> ESPANTO
O que aconteceu com a
velha e bonita Catedral
que foi entregue pelo monsenhor Agnelo Barreto com
carro zero, dinheiro em
banco, casa e salão paroquiais? O seu novo pároco
enfrenta crise.
>> SERÁ
Na província eclesiástica
de Nossa Senhora da Apresentação ninguém arrisca
confirmar a vinda a Natal
de um representante da
Nunciatura, em Brasília.
Alguém teme o seu olhar
perscrutador?
>> POMPÉIA
O jornalista Antônio Melo
suspende o ritmo do seu
segundo romance, depois
de A Vingança, e viaja
para realizar um sonho
da juventude: conhecer as
ruínas de Pompeia, Itália.
Dia dezesseis.
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SALÁRIOS

Servidores estaduais exigem calendário
para o pagamento de folhas em atraso
Fórum dos Servidores Públicos do Rio Grande do Norte faz protesto em frente ao Palácio do Governo,
no Centro Administrativo, em razão dos débitos salariais relacionados com os anos de 2017 e 2018
Sinsp / Reprodução

O Fórum de Servidores Públicos
Estaduais do Rio Grande do Norte e
representantes do Governo do Estado terão, nesta terça-feira, 5, nova
rodada de negociação sobre os pagamentos das folhas de pagamento
atrasadas de 2017 e 2018. O encontro, marcado para as 11h, será precedido por um protesto de servidores
do funcionalismo estadual.
Segundo Janeayre Souto, presidente do Sindicato dos Servidores
da Administração do RN (Sinsp), o
funcionalismo exige do Executivo
a publicação de calendário para os
salários atrasados dos meses de novembro, dezembro, além do 13º de
2018 e 2017.
Ainda com relação a este assun-

Servidores participam hoje de reunião com representantes do Governo
to, o Sinsp protocolou ofício na Secretaria de Planejamento e Finanças
(Seplan) solicitando informações

sobre as receitas correntes do Rio
Grande do Norte. “Queremos os
dados referentes ao mês de janeiro,

com relação às despesas e receitas.
O Governo está fazendo saldo [financeiro], mas nós não temos dinheiro
nem para pagar remédio”, reclama.
Ainda segundo Janeayre Souto,
os servidores acham “estranho” que
o Governo conseguiu pagar o mês
de janeiro deste ano, mas não tem
recursos para quitar os débitos atrasados. “O salário de janeiro foi pago
dentro do mês, e é muito estranho.
Há seis meses em atraso”, reclama.
Nesta terça-feira, 5, às 9h, os
servidores estaduais farão protesto
em frente à Governadoria, no Centro
Administrativo do Estado. No mesmo dia, inclusive, os funcionários da
saúde iniciam paralisação, por tempo
indeterminado, das atividades. l
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REVISÃO

Crescimento da Grande Natal deve
estimular debate sobre Plano Diretor
Desde 2007, quando Plano foi atualizado pela última vez, capital potiguar mudou, influenciada pelo
crescimento rápido da região, e está prestes a ter sua infraestrutura de tratamento de esgoto crescer
José Aldenir / Agora RN

O Plano Diretor de Natal tem
ainda um longo caminho a percorrer
até concretizar uma atualização que
deveria ter ocorrido regularmente a
cada 24 meses desde 2007, quando a
revisão aconteceu pela última vez.
De lá para cá, a cidade mudou,
influenciada pelo crescimento acelerado de sua região metropolitana, e
está prestes a ter sua infraestrutura
de tratamento de esgoto descolada
dos atuais 35% para quase 100%,
quando as ligações residenciais estiverem consumadas.
Essas e outras opiniões fizeram parte do cardápio do programa
“Agora é Show”, da 97,9 FM, desta
segunda-feira, 4, que entrevistou o
professor Alexandro Ferreira, do Departamento de Políticas Públicas da
UFRN; Clayton Barreto, arquiteto e
urbanista; e Hugo Medeiros, diretor
de Políticas Ambientais do Sindicato
da Construção (Sinduscon-RN).
Durantes duas horas, eles re-

Vista aérea da zona Sul de Natal a partir de Nova Parnamirim, na cidade vizinha
fletiram todo o interesse que cerca
a retomada das discussões do Plano
Diretor de Natal, que deve promover
grandes mudanças até na reclassificação das atuais potencialidades dos
bairros, o que poderá alterar inclusive os valores futuros de IPTU.
Os entrevistados estabeleceram
consenso sobre a importância dessa
revisão, mas deixaram claro que há

um longo caminho a percorrer dentro da revisão, cujos dados e debates
conseguiram caminhar bastante em
2018, mas ainda deverão se submeter
a longos debates a serem retomadas
na segunda quinzena deste mês.
“Nem a regulamentação de cinco
das 10 Zonas de Proteção Ambiental
(ZPAs), que estavam na pauta de
2007, ainda foram resolvidas”, lem-

bra o professor Alexandro Ferreira.
Segundo ele, de lá para cá, o intenso
crescimento da Região Metropolitana
de Natal deixou questões que precisam ser novamente equacionadas, o
que colorará o tema ambiental entre
as prioridades da agenda.
Todos os presentes ao programa
concordaram que haverá uma reclassificação dos atuais potenciais construtivos dos bairros da cidade.
Mas, antes que isso aconteça, avisaram que um longo ritual no âmbito
do Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (Conplam)
e da Conferência para ouvir grupos
mais amplos de entidades e cidadão
ainda tomará boa parte do tempo.
A novidade é que, paralelamente ao processo de revisão do Plano
Diretor, a Semurb já anunciou que
pretende trabalhar também na revisão do Código de Obras de Natal, que
lida diretamente com o adensamento
habitacional nos bairros. l

EQUIPE

Cedida

Governo formaliza comissão para
controlar e acompanhar o Proadi
José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado formalizou
os nomes que vão compor a Comissão de Acompanhamento e Controle
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do
Norte (Proadi).
A governadora Fátima Bezerra
(PT) apontou Teógenes Plácido de
Medeiros Lima e Tânia Mara de Macedo Ambrósio para serem, respectivamente, o presidente e a suplente
da comissão, representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico (Sedec).
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (Seplan)
terá como atuantes na comissão
Thiago Franlin Lima da Silva (titular) e Flaubert Fernandes Torquato
Lopes (suplente).
Por fim, representando a Secretaria de Estado da Tributação (SET),
estão Carlos Roberto de Fontes Pereira (titular) e Carlos Alberto Go-

Empresas de diversos setores beneficiadas
mes Júnior (suplente).
O desenvolvimento do Proadi é
uma das metas do governo de Fátima Bezerra. Titular da Sedec, o
ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante Jaime Calado confirmou que

o Executivo quer ampliar o Proadi
e outros incentivos como o Progás,
a despeito da tendência do Governo
Federal de suprimir este tipo de política de economia.
Hoje, o Proadi, que tem até julho
deste ano para ser reinstituído, tem
ativas no RN 105 empresas beneficiadas pelo programa, cujas renúncias na cobrança de ICMS somam
R$ 28 milhões mensais – R$ 320
milhões/ano. De acordo com o secretário de Tributação, Carlos Eduardo
Xavier, uma das questões em debate
dentro do governo é saber o que pode
ser feito no âmbito do Proadi para
deixar o programa mais eficiente e
moderno.
As isenções do Proadi vão de
65% a 95% do ICMS devido pelas
empresas e são oriundos dos 75% da
parcela que cabe ao estado, uma vez
que os 25% restantes são a parte do
tributo destinados aos municípios. l

Bloqueio ocorreu em Ceará-Mirim

PROTESTO

Moradores interditam
BR-406 para cobrar
abascimento de água
Moradores de um conjunto
habitacional interditaram, de forma
total, na tarde desta segunda-feira,
4, a BR-406 na altura do estádio
Barretão, em Ceará-Mirim.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), os
moradores reivindicavam o
abastecimento de água na região,
que está comprometido.
Equipes da PRF estiveram no
local acompanhando o movimento.
O trânsito foi totalmente liberado na
via no final da tarde. l
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FISCAIS

Governo vai cobrar R$ 130 milhões
dos grandes devedores de impostos
Secretaria Estadual de Tributação avalia que poderá notificar cerca de 1 mil contribuintes em todo o Rio
Grande do Norte. Após receber a notificação, o devedor terá até 15 dias para pagar o valor da dívida
José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado, por meio
da Secretaria Estadual de Tributação (SET), anunciou que vai iniciar uma operação de cobrança dos
maiores devedores do Estado. A
ação deverá notificar inicialmente
cerca de 1 mil contribuintes em todo
o Rio Grande do Norte, que, juntos,
possuem débitos fiscais em aberto da
ordem de R$ 130 milhões. A operação vai contar com o trabalho de 74
auditores fiscais e integra as estratégias de recuperação da capacidade
financeira do Rio Grande do Norte.
Nesse ciclo de cobrança, os
contribuintes serão visitados e intimados por Auditores Fiscais para a
regularização dos débitos. Após a notificação, eles terão um prazo de 15
dias corridos para pagar as dívidas
e apresentarem os comprovantes de
quitação. Caso isso não ocorra no
prazo estipulado, o contribuinte será
autuado, sujeitando-se à aplicação
de penalidades estipuladas pela Lei

Ação da Tributação contará com a participação de 74 auditores fiscais
6968/1997, a chamada Lei do ICMS.
Além disso, o Estado poderá
também aplicar a esse contribuinte
o regime especial de fiscalização e
todas as medidas decorrentes da
cobrança do crédito tributário, como
protesto em cartório, inscrição em dí-

vida ativa e restrição ao patrimônio
por meio da penhora bancária, de
bens e leilão judicial.
Ainda dentro do ciclo de cobrança, serão enviadas notificações aos
devedores que possuem débitos menores, por meio eletrônico, através

do Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), o qual permite o envio de
mensagens e avisos importantes
para o celular ou e-mail do contribuinte.
Aos devedores também será
oportunizada a negociação de seus
débitos junto ao Centro Judiciário de
Solução de Conflitos (CEJUSC Fiscal Estadual), que foi instituído pelo
Convênio de Cooperação Técnica n°
28/2018, celebrado entre o Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte e a Secretaria de Estado da
Tributação no ano passado.
Essa é a segunda força tarefa
anunciada pela SET para aumentar
a arrecadação do estado. A primeira está relacionada a operações de
fiscalização itinerantes de combate
à sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), que começaram na semana
passada na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul. l

AVALIAÇÃO

“Estrutura viciada”, diz vice da Fiern
ao defender privatização da Codern

O vice-presidente da Federação
das Indústrias do Rio Grande do
Norte (Fiern), Pedro Terceiro, defendeu nesta segunda-feira, 4, a privatização da Companhia Docas do RN
(Codern).
“A Codern é uma estrutura
viciada de muito tempo. Só não sei
como seria a viabilidade dessa privatização com as atuais pendências
do sal”, afirmou referindo-se ao porto-ilha de Areia Branca, por onde é
movimentada quase toda a produção
salineira do Brasil.
“É preciso examinar melhor essa
questão, considerando o impacto na
balança comercial do estado”, observou. Mesmo assim, acrescentou:
“organizar e privatizar é o melhor
caminho para o Estado”.
Pedro Terceiro presidiu da Companhia Docas do Rio Grande do Norte entre 22 de janeiro de 2012 e 30 de

Codern / Reprodução

Porto-ilha de Areia Branca movimenta quase toda a produção de sal do País
maio de 2014.
Ontem, respondendo a uma
indagação do Agora RN sobre a privatização das companhias docas, a
assessoria do presidente da Codern,
Fernando Dinoá, disse que ele não
iria se pronunciar a respeito.

Na quarta-feira, 30, em Brasília, integrantes da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), da
Associação Nacional dos Usuários
do Transporte de Carga (ANUT) e
associações empresariais do setor de
transporte defenderam o aumento

da eficiência e a privatização das
companhias docas, empresas que
administram os portos.
Um texto, repercutindo essa posição, foi publicada no site da Federação da Indústria do Rio Grande do
Norte. Nele, o presidente da ANUT,
Luiz Baldez, afirma que “as chamadas companhias docas são insustentáveis do ponto de vista financeiro”.
Entre os motivos alegados por ele
estão o alto endividamento das companhias docas.
O presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte
de Carga cita que o governo federal só tem três possíveis caminhos:
“manter a situação como está com
a continuidade de política de subsídios ineficientes; implantar uma
nova governança como empresa
pública; ou desestatizar a administração pública”. l
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DISPUTA

Miss Rio Grande do Norte ocorre
hoje em Natal com 23 participantes

Duas potiguares já foram vencedoras do concurso Miss Brasil, que ocorre há 65 anos. Em 1979,
Marta Jussara da Costa foi a primeira a ganhar o título. Trinta anos depois, foi a vez de Larissa Costa
Natal se prepara para escolher a
mais nova Miss Rio Grande do Norte
2019. Vinte e três garotas com idade
entre 19 e 27 anos irão disputar o título na noite desta terça-feira, 5, em
evento que vai acontecer no Teatro
Riachuelo, a partir das 20h.
O concurso será dividido em
etapas. Na abertura do evento, as
garotas farão o desfile usando moda
casual Riachuelo. Elas irão desfilar
vestindo trajes de gala da marca Arte Sacra by Guilhermina.
Em seguida, o estilo da vez será
moda beachwear, da coleção Romance Brazil. Após esse desfile, serão selecionadas 15 semifinalistas. Depois,
5 finalistas. A atual Miss RN, Monique Rego irá coroar a sua sucessora.

José Aldenir / Agora RN

Modelos concorrem nesta terça, 5
Na história, duas potiguares já
foram vencedoras do concurso Miss
Brasil, que ocorre há 65 anos. Em
1979, Marta Jussara da Costa foi a
primeira potiguar a ganhar o título.
Trinta anos depois, foi a vez de Larissa Costa que representou o Brasil
no Miss Universo 2009. l

PARTICIPANTES DO CONCURSO MISS RN 2019
Miss Acari – Andreza Viana;
Miss Almino Afonso – Eloiza Carvalho;
Miss Caicó – Blena Alves;
Miss Canguaretama – Carla de Jesus;
Miss Carnaubais – Ananda Meira;
Miss Ceara Mirim – Larissa Oliveira;
Miss Extremoz – Yasmin Cortez;
Miss Lajes – Eliza Hikary;
Miss Macaíba – Ana Helena;
Miss Messias Targino – Mariana Dantas;
Miss Mossoró – Eduarda Olegario;
Miss Monte Alegre – Erika Fontes;

Miss Natal – Luana Fontes;
Miss Nova Cruz – Cynara Freitas;
Miss Nisia Floresta – Anna Beatriz;
Miss Parelhas – Viviane Gomes;
Miss Parnamirim – Debora Medeiros;
Miss Pendências – Milene Soares;
Miss Santa Cruz – Joyce Tavares;
Miss São Gonçalo – Nathalia Cavalcanti;
Miss São J. De Mipibu – Joyce Nunes;
Miss São Rafael – Betania Tavares;
Miss Taipu – Larissa Trajano.
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FALTA

Com ausência de secretário do RN,
Moro apresenta projeto anticrime
Projeto de lei que o governo federal vai enviar ao Congresso prevê mudanças no Código Penal, na Lei de
Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral; secretário terá encontro com Moro no dia 19
José Aldenir / Agora RN

O ministro da Justiça e da
Segurança Pública, Sergio Moro,
incluiu a criminalização do caixa
dois e a prisão após a segunda instância no pacote de medidas que
será apresentado ao Congresso
Nacional nos próximos dias.
A apresentação do texto foi feita nesta segunda-feira, 04, aos secretários estaduais de Segurança
Pública de todo o Brasil, mas contou com a ausência do titular do
RN, Francisco Canindé de Araújo
Silva, coronel da reserva da PM.
Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de
Segurança (Sesed), o responsável
pela pasta terá um encontro com o
ministro Sérgio Moro no próximo

dia 19.
O texto final do pacote anticrime foi finalizado na última semana. A iniciativa prevê alterações
legais, elevando penas para crimes com arma de fogo.
Ao todo, o novo pacote prevê
mudanças em 14 leis, entre elas, o
Código Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o
Código Eleitoral Uma das mudanças
é a execução provisória para condenados em segunda instância. Ainda
de acordo com o projeto, será considerado crime arrecadar, manter,
movimentar ou utilizar valores que
não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral, popularmente chamado
de caixa dois. l

INQUÉRITO

MP apura atuação de policiais
como agentes penitenciários
O Ministério Público do Rio
Grande do Norte (MPRN) instaurou um inquérito civil para apurar o
desvio de função de policiais militares que, mesmo após a estruturação
da carreira de agente penitenciário
do Estado, continuam executando
ordinariamente atividades de guarda, vigilância e escolta de presos
custodiados em unidades carcerárias do Estado.
A abertura do inquérito foi publicada na edição do sábado, 2, do
Diário Oficial do Estado (DOE). Como diligência inicial, o MP pede que
a Secretaria Estadual de Justiça e

Cidadani (Sejuc) informe, no prazo
máximo 15 dias, a quantidade de
PMs que atualmente estão designados para exercerem essas funções.
O promotor de Justiça Wendell
Beetoven Ribeiro Agra, que assinou
o inquérito, também solicitou que
a Sejuc informe o número total de
cargos providos e vagos na carreira
de praças da Polícia Militar do Rio
Grande do Norte. As diligências
estão baseadas no art. 144, §5º da
Constituição Federal; art. 90, §5º da
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte; e na Lei Complementar
Estadual nº 566/2016. l
José Aldenir / Agora RN

Sejuc terá 15 dias para detalhar quantos PMs atuam na vigilância de presos

Secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, Francisco Canindé de Araújo Silva
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>> Nazaré. Dos atos tomados pela
governadora Fátima Bezerra, o mais
relevante que eu vi foi fazer uma
visita de cortesia ao Bar de Nazaré,
templo de intelectuais, jornalistas
e artistas envolvidos com o caldo
de cultura da cidade de Cascudo. A
petista, diga-se, sempre prestigiou o
inquieto Beco da Lama.
>> Ah, Mourão. O vice-presidente
Hamilton Mourão está adorando os
holofotes da mídia e os elogios de
setores da esquerda sobre seu gosto
pelos livros. Tanto que já agiu duas
vezes como os vermelhos: curtiu a
promoção do filho no Banco do Brasil
e defendeu que cabe a mulher matar
ou não um feto.
>> Menos verde. Quem passar
pela Avenida Prudente de Morais
no centro do bairro Candelária, vai
pensar que as máquinas assassinas
da Vale, que mataram as matas e
também o Rio Doce, passaram por
lá. Diversas árvores nos canteiros
tiveram galhos arrancados, tudo em
nome do tráfego.
>> Índios. A chamada grande
imprensa destaca, com mais de
meio século de atraso, a suspeita
de ingerência indevida de uma
personalidade política na inocência
dos índios. A Folha, a Veja, e O Globo,
por exemplo, fizeram silêncio no
tempo que Darcy Ribeiro assediava
indiazinhas adolescentes.

Fotos: Divulgação

>> Vixe. O presidente eleito Davi
Alcolumbre abriu a semana com
manchetes na mídia sobre dois
inquéritos que responde no Superior
Tribunal Federal, e também nas redes
sociais, com um vídeo onde aparece
sambando numa folia de carnaval,
tendo atrás dele um provável amigo
acariciando suas costas.
>> Recuperação. A mídia
tradicional optou por opiniões
paralelas sobre o quadro do Jair
Bolsonaro, mesmo tendo os boletins
do hospital Albert Einstein. A Folha
ouviu três cirurgiões, O Antagonista
ouviu um amigo de Mainardi, a Veja
ouviu um especialista, blogueiros
ouviram médicos amigos. Mas estava
tudo bem.
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A subcultura da fake news

As redes sociais desses tempos
digitais deram mais dimensão e
velocidade aos velhos boatos, que
desde Orson Welles se utilizam da
comunicação para se alastrar. As
falsas notícias, ou fake news, os casos
mentirosos narrados na web, chamados de hoax (embuste, farsa), estão
presentes todo dia no Whatsapp.
A tragédia de Brumadinho levou
incautos a se emocionarem com um
vídeo do jornalista Sergio Cursino,
como se ele fosse o proprietário da
pousada que sumiu no mar de lama
da Vale. Um textão sem autoria definida, circulou nos últimos dias como
se fosse mais uma bela crônica do jornalista J. R. Guzzo, da revista Veja.
Até hoje, muitos desavisados
acreditam que os Beatles já vestiram
a camisa do Botafogo e passearam
de jumento no interior do Ceará. O
cineasta Arnaldo Jabor e o escritor
Luiz Fernando Veríssimo aparecem
todo dia como autores de textos que
jamais escreveram. Como já ocorreu
com o colombiano Garcia Marquez.
A mais recente invencionice da
indústria do hoax nacional cita a música “Xote dos Cabeludos”, sucesso do
mito Luiz Gonzaga no ano de 1967,
como sendo uma composição que o rei
do baião fez como revide a um suposto comentário de outro rei, Roberto
Carlos, que teria esnobado o maior
artista do Nordeste.
A estória é fake news em todos
os sentidos. Primeiro porque o rei
Roberto Carlos jamais teria sido deselegante com um símbolo da cultura
nordestina, cujo povo sempre o idolatrou, até hoje, e consumiu com adoração seus discos, ano a ano. Segundo
porque Gonzagão não fez a música,
obra do cearense José Clementino.
No ano que ficou marcado no mundo como o Verão do Amor e que repercutiu no Brasil a partir dos movimentos
Jovem Guarda e Tropicália, o cantor
e sanfoneiro Luiz Gonzaga vivia num

quase limbo fonográfico, meio esquecido no meio de uma onda modernosa iniciada com a beatlemania e prosseguida
em diversas versões.
O velho campeão de audiência
das décadas de 40 e 50, que foi copiado nas campanhas políticas e na
Copa do Mundo de 1950 nas muitas
paródias cantaroladas de Norte a Sul,
perdera espaço para a iniciante cultura de massa inserida nas canções
e comportamentos preferidos pela
juventude transviada.
A esperteza herdada do sertanejo
Januário fez Luiz Gonzaga perceber
o universo consumidor que se abria
na década de sonhos e loucuras. Um
dia, na cidade do Crato, no Ceará, pediu ao compositor José Clementino,
então com 31 anos, uma canção que
falasse daquele mundo novo e dos
artistas daquela nova moda.
A música “Xote dos Cabeludos”
estourou nas rádios de todo o Brasil
e devolveu Luiz Gonzaga aos holofotes da mídia, estreitando sua relação
com os jovens artistas que começavam a ocupar a preferência popular.
Em 1968, o ano do desbunde geral, a
obra de Gonzagão chegou a Caetano,
Gil e companhia.
No verão de 1968, o “Xote dos Cabeludos” ainda era uma das mais tocadas no país, disputando ouvido a ouvido
com hits moderninhos como Alegria,
Alegria (Caetano), Domingo no Parque
(Gil), Roda Viva (Chico), Hey Jude (Beatles), Baby (Mutantes) e As Canções
que Você Fez pra Mim (Roberto Carlos).
A resiliência do rei do baião
consolidou a parceria com José Clementino, que continuou produzindo
sucessos em sequência até os anos
1970. Dele também são Capim Novo e Apologia ao Jumento. Aliás, foi
naquele tempo que surgiu a primeira fake news com Gonzagão: Carlos
Imperial espalhou que os Beatles
haviam gravado o hino Asa Branca.
Toda a imprensa nacional acreditou.

PICARDIA NAS REDES
Renan mostra sua estatura
moral no Twitter, capaz de
corar colunistas de fofoca.

Anotem. Não virão do
Congresso, mas do STF, os
obstáculos ao pacote anticrime.

Pra quem já teve Renan Calheiros
e Thomaz Bastos como ministro,
a Justiça melhorou muito.

(Madeleine Lacsko)

(Ricardo Setti)

(Fitzcarraldo Çilva)

“

Beije a mão que
não pode morder”

(Sidney Sheldon)

>> Exibicionismo. Uma tal Luisa
Sonza, citada na mídia inculta como
cantora, foi mais uma a fazer selfie
pelada, repetindo o ritual hedonista
desses tempos de celebridades ocas;
e depois caiu no chororô porque a
fotinha vazou nas redes. Falando
sério, eu achei bem feito. Inclusive
os peitinhos da moça.
Batwoman. Antes mesmo
do episódio piloto ter sido
concluído, parece que a primeira
temporada de um seriado da
personagem Batwoman já foi
aprovado pelo canal CW, o
mesmo que lançou outros heróis
da DC Comics como Supergirl,
The Flash, Arqueiro Verde e a
popular Supernatural. Durante
um encontro com críticos de
TV, o presidente do CW, Mark
Pedowitz, deixou transparecer
que a série da prima de Batman
vem aí.
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>> Conexão
O prefeito de Natal Álvaro Dias
tem estabelecido uma “boa
conexão” com os vereadores da
Câmara Municipal de Natal.
É o que atesta a vereadora
aliada Nina Souza (PDT), a
respeito do estilo do gestor
da capital potiguar em lidar
com o Lagislativo municipal.
Na opinião da parlamentar,
o prefeito tem sido presente
e participativo junto à CMN.
“Ele esteve, inclusive, na posse
dos novos vereadores, que
assumiram com a saída dos
eleitos no último pleito. Foi um
gesto bacana”, afirmou Nina.
>> Premiada
Trabalhadores que atuam
em empresas de call
center exercem ocupação
considerada uma das mais
estressantes do mundo,
devido à enorme pressão pelo
cumprimento de metas a que
são submetidos. Os índices de
adoecimento no setor estão
no foco da reportagem “A
relação dos ambientes de Call
Center com o adoecimento
no trabalho”, produzida pela
Televisão Universitária
da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, e
finalista do Prêmio MPT de
Jornalismo 2018.
Ao todo, foram inscritas 395
reportagens de profissionais
da imprensa de todo o país.
Destas, 27 venceram a fase
regional, sendo classificadas
para a etapa nacional.
A cerimônia de premiação
ocorrerá hoje à tarde, na sede
do Procuradoria Geral do
Trabalho, em Brasília.

Instagram

Ex-senador Garibaldi Alves comemorou nesta segunda-feira
o aniversário cercado pela família
Cedida

O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Rio
Grande do Norte, Major Antoniel Moreira, ao lado do novo
deputado estadual Coronel Azevedo e do Comandante do
Corpo de Bombeiros, Coronel Monteiro Júnior, em dia de posse
na Assembleia Legislativa
Instagram

Agaciel Maia
marcou presença na
posse da
irmã Zenaide no
Senado Federal

Prefeito de Natal,
Álvaro Dias
aproveitou um
compromisso na
Cidade Alta para
“um cafezinho nas
ruas do centro”.
“Oportunidade para
ouvir as pessoas e
colher sugestões para
Natal”, disse ele

>> Característica
A vereadora Nina Souza também
tem feito elogios à forma de
gerir do presidente da Câmara
Municipal de Natal, Paulinho
Freire. Segundo Nina, ele é
um presidente que prefere
descentralizar o poder, o que
facilita e dá rapidez aos trâmites
da Casa.
>> Inclusão
Dentro da campanha Justiça
Inclusiva, a Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte lança esta
semana um vídeo mostrando o
trabalho de inclusão promovido
internamente. O vídeo de
12 minutos traz histórias de
pessoas que integram a JFRN.
A campanha contempla diversas
ações nos canais oficiais de
comunicação da JFRN, a
distribuição de cartilhas em
Braille e ainda a mobilização
de todos que integram a
Seção Judiciária na defesa da
inclusão.
>> Partido
O senador Capitão Styvenson
decidiu se filiar ao Podemos,
partido presidido no RN pelo exdeputado federal Antônio Jácome.
“Ao chegar ao senado, conversei
com lideranças políticas e me foi
apresentado pelo senador Álvaro
Dias o Podemos, um partido jovem,
que se alinha com o atual cenário
da democracia participativa”, disse
o senador.

>> GIRO PELO TWITTER...
...da Revista Crusoé: “Davi
Alcolumbre se elege presidente do
Senado em dois dias de sessões que
serão eternizadas pelo espetáculo
deprimente promovido pelas
excelências e pela derrota do
cacique Renan Calheiros”;
...do jornalista Reinaldo Azevedo:
“Nova política! Alcolumbre: 2
inquéritos no STF sobre grana de
campanha, irmão suplente, tio
homenageado e gasolina no posto de
outro tio”;
...do jornalista Lauro Jardim:
“Agência ligada aos disparos em
massa de Bolsonaro teve acesso a
dados sigilosos da Câmara”.
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Carlinhos Maia faz declaração ao noivo

“Desculpa por todas as falhas, desculpa por te esconder”, escreveu o humorista no Insta
Carlinhos Maia foi alvo de diversas especulações sobre sua sexualidade e, no domingo, 3, ele mesmo
assumiu seu noivado com Lucas
Guimarães pelas redes sociais. O
humorista postou um vídeo no Instagram do pedido de casamento ao
noivo e deixou um textão apaixona-

do na legenda, em que pede desculpas por “esconder” seu amor.
“Desculpa por todas as falhas,
desculpa por te esconder e esconder
todo esse respeito e amor que tenho
por você!”, escreveu Maia.
“Quantas vezes choramos, por
esconder da nossa família, dos ami-
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Desejo de todos no Primeira
início de um novo ano etapa de
uma
Animal abatido no
viagem
matadouro

Aparelho que funciona mesmo molhado
Rumava;
Metal
seguia
precioso

Contrário
de
"apagado"

Apelido
de Gisele
Irado;
furioso
Pontos marcados no
basquete
Estádio

Que leva
à solidificação do
sangue
Formato
do sifão
Peça para
cavar

Produto
do tráfico

Vasos
para decoração

Cotidiano

Ovo de
piolho
Cláudia
(?), atriz

Proteção
de livros
Ir ao
chão

Tipo de
baú
Status do
Viva Rio

Contá-la é
a especialidade do
humorista

Você poderá contar com o apoio dos amigos. A
vida profissional ganha destaque e há chance
de conseguir um cargo melhor se agir nos
bastidores. Clima de mistério marca a paquera.

TOURO
(21/04 A 20/05)
Focar nos seus objetivos será a melhor
maneira de dar conta do trabalho. Contato
com alguém de fora pode ser benéfico, mas
mantenha isso em segredo.

Recurso
de som de
alguns
televisores

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Bom momento para quem precisa se dedicar aos
estudos ou deseja aprender algo novo. No trabalho,
concentre-se no que precisa ser feito. Talvez se
envolva com uma pessoa que mora longe.

Função do
forno
Estragado; prejudicado
Sem visão

CANCER
(21/06 A 22/07)

Fiscais
de feira
livre (RJ)

4/dear. 6/jarros — lêndea. 10/coagulador — particípio.
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BANCO

HORÓSCOPO
ARIES
(21/03 A 20/04)

Tremor
(de terra)
Querido,
em inglês

Camada
externa
de uma
fruta

Cheiro
agradável;
aroma

Marcos Paulo avança pelo túnel em direção à fonte. Valentina segue Léon até o cemitério. Júnior beija Luz.
Os guardiães saúdam o novo guardião-mor. Marcos Paulo cai na armadilha preparada por Gabriel. Valentina
atira em Léon. Júnior se desculpa com Luz. Sóstenes flagra Luz e Júnior conversando animados.

Sua capital
é Porto
Velho
(sigla)

Sílaba de
"rampa"
D. Ivone (?),
compositora

(?) Botafogo,
bailarina

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

Circuito
de F1 no
qual faleceu Senna

Claro;
evidente
Ditongo
de "caule"

Sucede
ao "O"
Hiato de
"beata"

Cris retoma a memória e explica a Alain que ela está vivendo como Julia no passado. Priscila e Isabel comemoram
que Alain passou a noite na casa delas. Sheila ouve a conversa de Flávio e Ana sobre Cris, e conta para Isabel.
Alain não consegue acreditar no que Cris lhe conta e afirma que ela precisa de tratamento médico.

Tutano, Magaiver e Louro conseguem escapar da polícia. Isadora recebe alta do hospital. Guilherme
Augusto decide deixar Armação do Sul depois que Herculano avisa sobre a suspensão das filmagens.
Jerônimo furta as joias de Janaína e o dinheiro de Celestine com a intenção de fugir.

Parte da
escada
Dança
argentina

(?) Carioca,
criação
de Disney
(HQ)

Carlinhos e seu noivo, Lucas Guimarães

NOVELAS

PASSATEMPO
Tempo
verbal de
"viajado"

gos, de todos, o que sentíamos um
pelo outro vinha de outras vidas.
Quantas vezes tentamos camuflar
esse amor, tentando ficar com mulheres, só para mostrar a uma ‘sociedade fraca e cheia de hipocrisia’
que éramos ‘iguais’ a eles”, completou. l

Defina seus objetivos de trabalho e vá à luta!
Melhor não fazer drama sobre problemas de
saúde. Se seu par mora longe, a relação deverá
emplacar. Astral perfeito para curtir a paixão.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Hoje, vale a pena mergulhar no serviço. Evite
se distrair e coloque as mãos na massa, ok?
Algumas mudanças podem ser benéficas. A
vida a dois conta com ótimas energias.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Bom dia para focar no serviço. Seu jeito prático
se destaca e ajuda a ter sucesso em qualquer
área. Pode se aproximar de pessoas que têm o
mesmo objetivo que você.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
No emprego, diplomacia e boa vontade serão
suas melhores armas para se entender com
colegas e clientes. Você e sua cara-metade vão
ficar numa boa, mas deixe a rotina de lado, ok?

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Deve receber boas-novas sobre a saúde de um
familiar. Quem trabalha com produto ou serviço
voltado para o lar conta com boas energias.
Pode ter sorte em jogo ou aposta!

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Você deve se expressar com facilidade e isso
ajudará a manter um bom convívio com as
pessoas. Astral favorável para esclarecer
mal-entendido.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Esta é uma boa fase para dar um passo em busca
da casa própria. Pode ter boas-novas ao lidar com
dinheiro. Se está a fim de alguém, um bom papo
será a melhor maneira de se fazer notar.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
No emprego, vai se sair melhor se priorizar as
tarefas que dependem apenas do seu esforço.
Pode surgir uma chance de ganhar dinheiro. No
romance, afastar o ciúme pode ser um desafio.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Não comente sobre sua boa sorte com qualquer
um, ok? Vai sobrar disposição para correr atrás
dos próprios interesses e resolver algumas coisas
que vinha adiando. Vida amorosa animada.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS
O doutor Otto Bismarck Nobre Brenkenfeld, Juiz de Direito em substituição da 3ª Vara Cível
desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo
prazo de 20 (vinte) dias, que, pelo presente, fica CITADO(A) MARCUSE MEDEIROS
DE FRANCA, CPF: 779.001.704-72, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem
como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA nº 0856183-65.2017.8.20.5001,
proposta por TATIANA SOARES DE MACEDO CALDAS contra MARCUSE MEDEIROS DE FRANCA e TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA,
por todos os atos e termos da referida ação, cuja cópia inicial encontra-se nesta Secretaria
à disposição dos interessados, para, querendo, APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se
presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (344, CPC), sob
pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV,
CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte,
aos 10 de setembro de 2018. Eu, Emilson Inácio Santiago, Auxiliar Técnico da 3ª Vara Cível,
conferi, subscrevi e vai assinado pela MMª. Juíza.
Otto Bismarck Nobre Brenkenfeld
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2019
O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Estado do Rio Grande do Norte, entidade sindical de primeiro grau inscrita sob CNPJ nº 094283760001-76, com sede na Rua Ângelo
Varela 1485 - RN, neste ato representado por sua Diretoria através da Presidente Luciano
Gomes Cavalcanti, vem a presença da categoria dos profissionais Enfermeiros, CONVOCAR TODOS integrantes para Assembleia Geral Extraordinária, para dia 18 de fevereiro
de 2019, às 09:00 horas em primeira convocação, tendo o quórum Estatutário exigido, e,
em segunda convocação, às 09:30, com qualquer número de presentes, para discussão
da seguinte ordem do dia: 1 - ) Discussão sobre a forma de cobrança de contribuição
sindical, mediante prévia e expressa autorização da categoria, via Assembleia Geral, nos
termos do Estatuto Social da entidade e da Constituição da República Federativa do
Brasil; 2 - ) Desconto em folha de pagamento da Contribuição Sindical dos Enfermeiros
(as) empregados (as), mediante Notificação da entidade Sindical, ao empregador; 3 - )
Discussão da Contribuição Sindical dos Enfermeiros (as), Profissionais Liberais, na condição de autônomo (a); 4 - ) Discussão da Contribuição Sindical dos Enfermeiros que
atuam perante a Administração Pública, Direta e Indireta, na qualidade de Celetistas,
Estatutários e Contratados. Serve este edital para fins de publicação em jornal de grande
circulação Estadual, afixando na Sede e Subsedes da entidade.
Natal – RN, 29 de janeiro de 2019
Luciano Gomes Cavalcanti - Presidente do SINDERN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IMETAME ENERGIA LTDA, 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença
de Operação: 2018-124136/TEC/LO-0191, com prazo de valide até 05.12.2021, em favor do
empreendimento Poço Petrolífero 1-BV-0001-RN, localizado no campo de produção Baixo
vermelho, situado no município de Carnaubais/RN.
Giuliano Guasti Favalessa
Diretor Comercial

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IMETAME ENERGIA LTDA, 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença
de Operação: 2018-122420/TEC/LO-0155, com prazo de valide até 09.11.2021, em favor
do empreendimento Estação coletora Satélite Arribaçã, localizado no campo de Arribraçã,
situada no município de Governador Dix Sept Rosado RN..
Giuliano Guasti Favalessa
Diretor Comercial

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IMETAME ENERGIA LTDA, 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença
de Operação: 2018-127663/TEC/RLO-1162, com prazo de valide até 11.01.2022, em favor do
empreendimento Poço petrolífero de código 7-GC-0001-RN, localizado no campo de produção Galo de Campina, situado no município de Governador Dix Sept Rosado RN.
Giuliano Guasti Favalessa
Diretor Comercia

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO
WILSON ROQUE DINIZ, CPF 090.535.494-04, torna publico que está requerendo aos Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, a Licença de Regularização
de Operação – LRO do Loteamento Residencial São Roque, localizado na Av. Zumbi, s/n
Praia de Zumbi – Rio do Fogo / RN
Wilson Roque Diniz
Proprietário

COOPERATIVA DOS ENTREGADORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE NATAL –
UNIMOTO CNPJ: 03.314.318/0001-35 - NIRE: 24.4.0000338.4
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
O presidente da Cooperativa dos Entregadores de Mercadorias e Serviços de Natal – Unimoto, em conformidade com a alínea “e” do art. 33 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 46 (quarenta e seis), para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na sede da Cooperativa, situada na Rua Dr.
Cussy Júnior, 100 – Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59056-050, no dia 28 de fevereiro de 2019
(quinta-feira), em primeira convocação às 17h (dezessete horas), com a presença de 2/3
(dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 18h
(dezoito horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de
cooperados; e, persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 19h
(dezenove horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício
de 2018, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração
de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal. II - Destinação das sobras apuradas ou
rateio das perdas. III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração. IV - Eleição
dos componentes do Conselho Fiscal. V - Fixação do valor dos honorários, gratificações e
cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. VI Plano de Trabalho para o ano de 2019. VII - Outros assuntos não deliberativos de interesse
social. Natal/RN, 05 de fevereiro de 2019.
Ivanaldo Lima da Silva - Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
IMETAME ENERGIA LTDA, 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de alteração: 2018-126327/TEC/LA-0015, com prazo de valide até 05.12.2022, em favor
do empreendimento para o Sistema de Injeção de Galo de campina, contemplando o Poço
7-GC-02-RN, localizado no campo de produção Galo de Campina, situado no município de
Governador Dix Sept Rosado RN.
Giuliano Guasti Favalessa
Diretor Comercial

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
A BOLLO BRASIL PROD. E COM. DE FRUTAS EIRELI, 07.224.156/0001-03, torna público
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação(LO) em favor do empreendimento de
atividade de agricultura irrigada, em área de 756ha localizada na Rod. BR 304, KM 16,
Fazenda Bollo Brasil, zona rural de Mossoró - RN.
Horismar Raliedson de Souza Galdino
Administrador-Não sócio

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
M. Z. N. DOS SANTOS, 07.834.320/0001-96, torna público que está requerendo ao Instituto
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para o posto revendedor de combustíveis, localizado na Av.
Francisco Mota, nº 97, BR 110 KM 48, Alto de São Manoel, CEP: 59.625-300, Mossoró/RN.
MARIA ZILDA NOLASCO DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA

16

ESPORTES

TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br

05.02.2019

ELE FICA

NOVO FOCO

Anderson Pedra pede para ABC “virar
a chave” e pensar em jogo do Estadual
Volante Alvinegro lamentou derrota do fim de semana para o Santa Cruz-PE, pela terceira rodada da
fase de grupos da Copa do Nordeste; nesta quarta-feira, 6, ABC joga contra o Potiguar, em Mossoró
José Aldenir / Agora RN

O ABC encarou o Santa Cruz/
PE no último sábado, 2, na Arena
Pernambuco, em jogo válido pela
3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Apesar de ter feito
uma partida equilibrada, acabou
derrotado pelo placar de 1 a 0. Foi
a primeira derrota do Alvinegro na
competição, que permaneceu com
quatro pontos ganhos e ficou na 5ª
colocação do Grupo B.
Capitão abecedista no jogo, o
volante Anderson Pedra analisou
o confronto e lamentou a mudança de postura no segundo tempo.
Para ele, o Alvinegro teve dois
tempos distintos que acabaram
custando caro ao time ao final dos
90 minutos.
“Começamos bem e fizemos um
bom primeiro tempo, mas não foi
assim no segundo. Tentamos repetir o que fizemos no primeiro, mas
não conseguimos. Eles aproveita-

Peça fundamental do técnico Ranielle, volante exerce liderança em campo
ram uma falha nossa ali atrás e
marcaram o gol. Depois souberam
segurar o resultado e não tivemos
força para reverter o placar”, comentou o volante.
Sem se lamentar muito, ele

disse que agora o foco é esquecer a
Copa do Nordeste e voltar a pensar no Campeonato Potiguar, onde
o ABC lidera o primeiro turno de
forma isolada e busca a confirmação da liderança para levar o jogo

da volta da final para o Estádio
Frasqueirão.
“Não foi o resultado que queríamos (em Recife), mas agora é
esquecer e voltar a pensar no Estadual. Temos dois jogos decisivos e
vamos trabalhar para conseguir o
nosso objetivo, que é a classificação
para a final do turno e na liderança, que nos dará a vantagem para
a decisão”, completou.
A próxima partida do ABC está
marcada para esta quarta-feira, 6,
contra o Potiguar de Mossoró, às
20h, no Estádio Nogueirão, na cidade de Mossoró (RN). O duelo é
válido ainda pela quinta rodada do
primeiro turno do Estadual, partida que está atrasada devido a compromissos na Copa do Nordeste.
Com 12 pontos, o ABC é líder
da competição e tem 2 a mais que o
rival América, mas ainda com um
jogo a menos. l

ESCOLHIDOS

Ramon Lisboa

Moacir Júnior relaciona América
para jogo decisivo da Copa do Brasil

Liziane Virgílio

Após o treinamento do último
domingo, 3, o novo técnico do América Moacir Júnior relacionou 18
jogadores para a partida de estreia
na Copa do Brasil contra o Sobradinho-DF, quarta-feira, 6, às 19h30
(horário do RN), no Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho/DF.
As novidades entre os relacionados são as presenças do zagueiro Adalberto, recém-chegado que
retorna ao clube após passagem
pelo Goytacaz-RJ, e do atacante
Tony, que também volta ao clube.
Por outro lado, os desfalques ficam
por conta do zagueiro Alison, do
volante Marquinhos e do atacante
Max, entregues ao Departamento
Médico.
O grupo alvirrubro se reapresenta ainda na noite deste domingo, 3, e inicia regime de concentração. Na segunda, 4, pela manhã
realiza o último treino em terras
potiguares e segue para o aeroporto

Volante se destacou no Galo

REFORÇO

Corinthians anuncia
contratação do volante
Júnior Urso, ex-Atlético

Moacir Júnior foi apresentado no sábado pelo América e já iniciou trabalhos
logo após o almoço. O embarque está previsto para às 15h.
RELACIONADOS
GOLEIROS: Ewerton e Lucas;
ZAGUEIROS: Alisson Brand,
Adriano Alves e Adalberto;

LATERAIS: Vinícius, Diego e
Kaike;
VOLANTES: Judson, Jadson,
Galiardo e Luisinho;
MEIAS: Adenilson e Hiltinho;
ATACANTES: Adriano Pardal, Jean Patric, Tony e Murici. l

O Corinthians anunciou nesta
segunda-feira a contratação do
volante Junior Urso, o décimo
reforço para a temporada. O jogador
de 29 anos estava no futebol
chinês e assinou contrato até o final
de 2021. Junior Urso chegou ao
Brasil na quinta-feira da semana
passada e será apresentado nesta
terça-feira após o treino da manhã.
Ele disputou as duas últimas
temporadas pelo Guangzhou R&F,
com quem rescindiu contrato há
duas semanas. l

