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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Enfrentando o oitado ano seguido de estiagem, o governo do Estado renovou situação emergencial pela 12º seguida. 
Situação mais preocupante é dos municípios do Alto Oeste, cujos reservatórios estão hoje completamente secos

Micarla é absolvida 
em ação sobre hotel

América espera lotação 
máxima em jogo decisivo

Ex-prefeita de Natal era acusada pelo Ministério 
Público do Rio Grande do Norte após ter alugado 
móvel para as secretarias de Educação e Saúde

Time alvirrubro enfrenta neste domingo, 10, o Assu 
na Arena das Dunas, às 16h, em partida válida pela 
última rodada da primeira fase do Estadual 2019

Temperatura média em 2018 
foi a 4ª mais alta da história
Dados do Governo do Estados Unidos indicam que o aque-
cimento global não mostra sinais de que vai parar tão cedo

DECISÃO 04 POTIGUAR  16

CALOR 09

Registro média global foi de 14,69 graus centígrados ao longo do ano passado

Reprodução/Agência Brasil
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RN prorroga decreto de 
emergência em 147 cidades

POSIÇÃO 04

PODERES 05

Kelps cobra 
cumprimento da 
ordem cronológica 
dos salários no RN

Procurador-geral 
tenta acabar com 
paridade entre o MP 
e o TJRN

Deputado estadual Kelps Lima 
(Solidariedade) pede que Executivo 
inicie a quitação de dívidas que 
estão estimadas em R$ 1 bilhão. 

Após o Judiciário anunciar redução 
de 5% nos vencimentos de  juízes 
em ínicio de carreira, Eudo Leite 
quer modificar sistema paritário

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

DESPESAS 10

MPRN recomenda 
a quatro prefeitos 
que evitem gastos 
com o Carnaval
Medida pede que prefeituras de 
Vera Cruz, Monte Alegre, Brejinho 
e Lagoa Salgada se abstenham de 
utilizar recursos públicos com folia

José Aldenir / Agora RN



2 OPINIÃO SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 08.02.2019

Bomba-relógio

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, acompanha com preocupação 
a evolução das receitas e despesas da gestão municipal e 
já notou que o aprofundamento da crise é uma questão de 

tempo na capital caso medidas austeras não sejam adotadas em 
curtíssimo tempo. Por isso mesmo, o prefeito – há dez meses no 
cargo – decidiu cortar na carne antes que a Prefeitura se torne um 
“Governo do Estado”. Álvaro Dias espera apenas a finalização de 
um relatório da Fundação Dom Cabral para dar suas canetadas. 
A estimativa do prefeito é enxugar, de uma só vez, metade das 
secretarias e 20% dos cargos comissionados. Hora de desarmar a 
bomba, antes que seja tarde demais.

>> Poder centralizado. 
Deputados que cumprem o 
primeiro mandato na Assembleia 
Legislativa estão surpresos com o 
modo como determinadas decisões 
administrativas são tomadas na 
Casa – que ficará sob o comando 
do deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB) pelo menos até 2022. 
Os parlamentares pensavam 
encontrar uma estrutura mais 
“democrática”, em que as medidas 
seriam discutidas exaustivamente 
entre os pares antes da deliberação. 
Os novatos têm se deparado, 
contudo, com um sistema altamente 
“presidencialista”.

>> A conta chegou. O trânsito 
até Brasília deverá ficar mais difícil 
para o prefeito Rosano Taveira na 
segunda metade do seu mandato 
em Parnamirim. Apoiados pelo 
prefeito na cidade, os deputados 
federais reeleitos Fábio Faria (PSD) 
e Walter Alves (MDB), que pegavam 
na mão de Taveira e abriam portas 
de ministérios durante a gestão do 
presidente Michel Temer, tiveram 
votações pífias em Parnamirim nas 
eleições 2018.

>> Rota de colisão. Chegou até 
à coluna a informação de que dois 
integrantes da bancada potiguar na 
Câmara dos Deputados não estão se 
bicando nesse início de legislatura. O 
motivo: um estaria querendo “furar” o 
outro em ações junto a ministérios do 
governo Bolsonaro. Esperteza, quando 
é muita, vira bicho e come o dono.

>> Se mexendo. O Solidariedade, 

que já declarou abertamente 
que terá candidatura própria à 
Prefeitura do Natal em 2020, parece 
ter eleito o principal adversário da 
pré-campanha: o PT, que estuda 
lançar a deputada federal Natália 
Bonavides também ao Executivo. 
A ação protocolada pelo partido 
na Justiça contra a gestão da 
governadora Fátima Bezerra e 
os recentes pronunciamentos do 
deputado estadual Kelps Lima e do 
ex-vice-governador Fábio Dantas 
conotam isso.

>> Estratégia. Nas conversas 
sobre a eleição municipal, há quem 
defenda uma aproximação entre 
General Girão e Kelps Lima. A 
eventual eleição do deputado federal 
para prefeito seria conveniente 
ao Solidariedade, de Kelps, que 
ganharia uma cadeira na Câmara 
Federal – o primeiro suplente do 
general é o ex-prefeito de Lawrence 
Amorim, de Almino Afonso. 

>> Mudanças. A Rede 
Sustentabilidade tem novos 
dirigentes no Rio Grande do Norte. 
Os novos porta-vozes da legenda 
são Viviane Oliveira e Victor Hugo 
Louzeiro, que substituíram Freitas 
Júnior no cargo. Em entrevista 
à Agora FM (97,9) nesta quinta-
feira, eles explicaram que o partido 
passa por uma reestruturação, 
após irregularidades que teriam 
sido cometidas na gestão anterior. 
Também criticaram a condução da 
candidatura do senador Capitão 
Styvenson, que, após ser eleito, 
migrou para o Podemos.

Jovens são 
prisioneiros de uma 

legislação de trabalho 
fascista de cooptação 

de sindicatos”
Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
ao defender flexibilização de direitos 

trabalhistas.

>> Sal em pauta. Novato 
na Casa, o deputado 
estadual Allyson Bezerra 
(Solidariedade) apresentou na 
Assembleia Legislativa quatro 
requerimentos para realização 
de audiências públicas. Entre 
elas, uma reunião que terá 
como tema a produção e 
extração de sal marinho no 
Estado, que está na mira do 
Ministério Público Federal. 
Esta audiência acontece no 
dia 14.

Evaristo Sá / AFP
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ESCOLHA

Definidos os líderes de 
partidos na Assembleia 
Legislativa do RN

Os partidos políticos com 
representantes na Assembleia 
Legislativa concluíram na sessão 
ordinária desta quinta-feira, 7, a 
indicação de líderes partidários e 
de blocos parlamentares.

O PSDB, com cinco 
deputados, tem como líder o 
deputado Gustavo Carvalho e 
vice-líder o deputado Raimundo 
Fernandes; Solidariedade, com 
três parlamentares, escolheu 
Alysson Bezerra e a vice-líder,  
Cristiane Dantas; o PSD, com dois 
deputados, tem como o deputado 
Vivaldo Costa e vice-líder o 
deputado Galeno Torquato; o PT, 
com dois integrantes, tem como 
líder Francisco do PT e como vice-
líder deputada Isolda Dantas.

O MDB, bancada também 
com dois deputados, indicou como 
líder o deputado Nelter Queiroz 
e como vice-líder o deputado 
Hermano Mortais; Avante, com 
dois integrantes, tem como líder o 
deputado Dr. Bernardo e vice-líder 
o deputado Kleber Rodrigues;  e o 
PTC, com dois parlamentares, terá 
a liderança de Ubaldo Fernandes  
e como vice-líder a deputada 
Eudiane Macedo.

Os blocos Parlamentares 
ficaram: PHS/PT, com liderança 
de Isolda Dantas (PT) e vice-líder 
Souza Neto (PHS); AVANTE/PROS 
o líder é Dr. Bernardo(Avante) 
e vice-líder o Kleber 
Rodrigues(Avante); PSD/PSL, líder 
é Coronel Azevedo(PSL) e vice-
líder Vivaldo Costa (PSD); MDB/
DEM  líder Getúlio Rêgo (DEM) e 
vice-líder Hermano Morais. l

José Aldenir / Agora RN

Trabalho na ALRN começou dia 4“

José Aldenir / Agora RN 
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C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

www.leroymerlin.com.br

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 08/02 ate 11/02/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.
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   NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 8h às 19h

ofertas 
imperdíveis
08/02 a 11/02

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

Ganhe 5% de desconto* na apresentação deste impresso (exceto produtos em ofertas*)

R$ 1.849,90 
 cada

AR CONDICIONADO SPLIT
Potência de 18.000 BTU´s, frio, com 
controle remoto, 220V. Agratto.
CÓDIGO: 89431020

R$ 1.049,90 
 cada

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

R$ 2.399,90 
 cada

AR CONDICIONADO SPLIT
Potência de 22.000 BTU´s, frio, 220V. Agratto.
CÓDIGO: 89617850

R$ 1.049,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Mod. Top, potência de 9.000BTU’s, frio. Agratto.
12.000 BTU´s  R$ 1.229,90 cada
CÓDIGO: 89939185-89939206

R$ 7.499,90 
 cada  

AR CONDICIONADO PISO E TETO 
Potência de 48.000BTU’s, frio, 380V (440V). Carrier.
CÓDIGO: 89617913-89617920

R$ 249,90 
 cada  

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

R$ 289,90 
 cada  

VENTILADOR DE COLUNA 
Mod. VENTI50CP, altura 
regulável, 50cm, na cor preta, 
bivolt. Ventisilva.
CÓDIGO: 89947704

R$ 699,90 
 cada

VENTILADOR DE TETO 
Mod. Builder Plus, com 5 pás, para  
3 lâmpadas, na cor branca, 220V. Hunter.
Ideal para áreas de até 20m2 .

Acionamento manual por corrente.
Utilize lâmpadas LED ou flúor compacta E27.  
Lâmpada não inclusa.
CÓDIGO: 89144811

R$ 179,90 
 cada  

VENTILADOR DE TETO
Mod. Lumiar, com 3 pás, para 2 lâmpadas,  
na cor branca, 220V. Ventisol. 
Área de ventilação até 28m2.

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

CÓDIGO: 88368490
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Micarla é inocentada em processo de 
improbidade sobre aluguel de hotel

ABSOLVIDA

José Aldenir / Agora RN

Ex-prefeita de Natal era acusada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte de ter causado dano 
ao erário por ter alugado um imóvel para servir de base para as secretarias de Educação e Saúde 

A ex-prefeita de Natal, Micarla 
de Sousa, foi absolvida pela Justiça 
potiguar em processo de improbida-
de por ter alugado, na época de sua 
gestão, um hotel para abrigar as 
secretarias municipais de Educação 
e Saúde, mediante suposto direcio-
namento de contratação, o que teria 
causado prejuízo ao erário, segundo 
entendimento do Ministério Público.

Os desembargadores que inte-
gram a 3ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça negaram recurso do 
MPRN e mantiveram inalterada a 
decisão da 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica de Natal, que já havia absolvi-
do a ex-prefeita.

São réus na ação Micarla Araújo 
de Souza Weber, Ana Tânia Lo-
pes Sampaio, Município de Natal, 
Haroldo Cavalcanti de Azevedo, A. 
Azevedo Hotéis e Turismo Ltda., 
Carlo Frederico de Carvalho Bastos 
e Adriana Trindade De Oliveira.

O MP alegou que ajuizou a 
ação por causa de irregularidade 
nos contratos de locação do imóvel 
firmados entre a Secretaria Munici-
pal de Educação (SME) e Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal (SMS) 
com a empresa A. Azevedo Hotéis e 

Turismo Ltda., para fins de instala-
ção das sedes dos órgãos públicos. 
O órgão indicou que houve “inequi-
vocamente” um direcionamento da 
contratação diante das característi-
cas veiculadas do imóvel.

O desembargador Amílcar Maia 

levou em consideração os depoi-
mentos de testemunhas ouvidas na 
instrução, assim como de duas rés 
na ação, que revelaram as péssimas 
condições físicas do prédio do Hotel 
Ducal, onde ficavam as antigas se-
des das secretarias. De acordo com o 
magistrado, o “Habite-se” do prédio 
estava vencido desde o ano de 2004, 
conforme relatado por um bombeiro 
também ouvido em juízo, o que levou 
à urgência de mudança de sede.

Por fim, o desembargador afir-
mou que não se pode dizer, como 
queria o Ministério Público, que 
o direcionamento da contratação 
pode ser caracterizado pelo fato 
de o chamamento público ter res-
tringido a procura de imóveis à 
zona Leste de Natal. Ele entendeu 
também que o preço do aluguel do 
imóvel questionado pelo MPRN 
(R$ 126.196,00 mensais) estava 
dentro da média. l

Micarla de Sousa ficou à frente da Prefeitura do Natal entre 2008 e 2012

CRÍTICA

Kelps cobra cumprimento da ordem 
cronológica dos salários do Estado

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Kelps Li-
ma (Solidariedade) cobrou nesta 
quinta-feira, 7, que a governadora 
Fátima Bezerra respeite o “princípio 
da impessoalidade” no pagamento 
dos salários dos servidores. O parla-
mentar ingressou com uma ação ju-
dicial, no início desta semana, contra 
o Estado, em que exige a quitação 
dos débitos do Executivo para com o 
funcionalismo público estadual.

Segundo o deputado, o governo 
do Estado deveria seguir a ordem 
cronológica dos pagamentos aos ser-
vidores. Atualmente, o débito com 
salários atrasados está estimado em 
R$ 1 bilhão, o que corresponde ao 
encerramento das folhas dos meses 
de novembro e dezembro dos anos 
de 2017 e 2018, além do 13º dos dois 
anos.

“Estamos vivendo uma época 
no Rio Grande do Norte em que se 
estabeleceu a ‘Era Fátima’. É como 
se a Rainha Fátima tivesse tomado 

posse, e a ‘Era Fátima’ não tem na-
da a ver com a ‘Era Robinson’. Não 
vivemos uma monarquia. Vivemos 
numa República”, criticou Kelps, du-
rante entrevista ao programa Jornal 
Agora, da Agora FM, apresentado 
pelos jornalistas David Freire e An-

na Karina Castro.
Além de Kelps Lima, os depu-

tados estaduais Allyson Bezerra e 
Cristiane Dantas – também do So-
lidariedade – foram os responsáveis 
por mover a ação judicial, que tra-
mita em uma das Varas da Fazenda 
Públicas da Justiça estadual. Eles 
alegam que o Executivo tem dinhei-
ro em caixa para pagar os servido-
res, mas que não o faz.

Kelps Lima também abordou 
uma possível falta de transparência 
do governo com relação às receitas 
do mês de janeiro de 2019. O Execu-
tivo publicou a informação de o mês 
fechou com saldo de R$ 10 milhões, 
mas, segundo o parlamentar, o Por-
tal da Transparência mostrou que o 
valor foi de cerca de R$ 400 milhões. 
Ele também recriminou o fato de que 
a governadora adiantou pagamento 
do próprio salário em detrimentos 
dos servidores que ainda têm valores 
a serem recebidos. l

Deputado estadual Kelps Lima

DANÇA DAS CADEIRAS

Doze senadores trocam 
de partido, e bancadas 
têm nova dinâmica

Mesmo após uma eleição 
marcada pelo discurso de novas 
práticas políticas, 12 senadores 
já trocaram de partido desde 
outubro do ano passado. O troca-
troca partidário mudou a dinâmica 
de forças entre as bancadas 
da Casa. A dança das cadeiras 
envolve tanto figuras tradicionais, 
como o ex-presidente Fernando 
Collor (AL), que saiu do PTC 
para o PROS, como o estreante 
Capitão Styvenson (RN), que 
deixou a Rede para se filiar ao 
Podemos. l

Dida Sampaio / Estadão

Fernando Collor é do PROS



5CIDADESSEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br08.02.2019

Procurador-geral tenta acabar 
com paridade entre MP e TJRN

PODERES

José Aldenir / Agora RN

Após o Judiciário anunciar redução de 5% nos vencimentos dos  juízes em ínicio de carreira, 
procurador Eudo Leite quer alterar Lei Orgânica do Ministério Público para quebrar a paridade 

O procurador-geral de Justiça 
do Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), Eudo Rodrigues 
Leite, quer alterar a paridade sala-
rial entre membros do MP estadual 
e juízes. A medida tenta reverter 
uma situação causada pela Justiça 
do RN. 

No fim do ano passado, preo-
cupado em reduzir custos do Poder 
Judiciário, o TJRN enviou à Assem-
bleia Legislativa um projeto de lei 
alterando a organização e a divisão 
judiciárias por meio do rebaixamen-
to das entrâncias distribuídas pelas 
comarcas do Estado.

Na prática, esse rebaixamento 
vai impactar nos vencimentos dos 
futuros titulares dessas comarcas, 
tanto juízes como promotores, que 
perderiam 5% em seus vencimentos 
mensais, produzindo economia para 
o Estado.

Em mensagem disparada no dia 
22 de janeiro, por WhatsApp, para 
um grupo de mais de 100 promoto-
res e a qual o Agora RN teve acesso, 
Eudo Leite deixa claro a disposição 

“de revogação parcial do art. 47 e 
revogação total do art. 133 da nos-
sa lei orgânica estadual, de modo 
a sacramentar a desvinculação da 
carreira do MPRN da carreira da 
magistratura estadual, que entra-
rá em vigor com a nova LOJE, em 
19/02 próximo”.

Ainda na mensagem, o procura-
dor-geral estava propondo a mudan-

ça por compromissos de campanha 
firmados anteriormente sem alegar, 
contudo, outro interesse público 
que justificasse a medida. Este ano 
acontecem novas eleições no MPRN 
e o atual PGJ é candidato à reeleição 
para novo mandato.

Em 22 de janeiro passado, o 
procurador-geral convocou uma 
sessão extraordinária do Colégio 
dos Procuradores de Justiça para 
acabar essa paridade entre as duas 
carreiras. A reunião aconteceu nesta 
quinta-feira, 7 – até o fechamento 
desta edição, a reportagem não obte-
ve informações sobre o resultado do 
encontro. 

Anteriormente, a Comissão de 
Normas do Colegiado fixou um en-
tendimento contrário ao do PGJ. 
Dois artigos da Lei Orgânica do MP 
asseguram a paridade com o  Judici-
ário. “É absolutamente inédito o que 
está acontecendo. Desde a criação da 
Lei Orgânica do MP, em 1996, pro-
motores e juízes têm o mesmo status 
nas comarcas”, comentou uma fonte 
ouvida pelo Agora RN. l

Procurador Eudo Rodrigues Leite

POLÊMICA

Ação do Solidariedade foi “casuística” 
e “eleitoral”, afirma Franscico do PT

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Francisco 
do PT, líder do partido na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, criticou a ação protocolada 
na Justiça pela bancada do Soli-
dariedade que pede o bloqueio de 
supostos recursos do Estado para 
pagar salários de servidores que 
estão atrasados. Para Francisco, a 
ação foi “casuística” (embasada em 
informações falsas) e os autores têm 
objetivos eleitorais.

“É um direito da bancada do 
Solidariedade, mas é uma ação ca-
suística, precipitada, com cunho me-
ramente eleitoral e baseada em uma 
informação de bastidor”, afirmou o 
parlamentar, em entrevista nesta 
quinta-feira, 7, ao programa Manhã 
Agora, da Agora FM (97,9).

Representados pelo advogado 
Fábio Dantas, ex-vice-governador 

na gestão de Robinson Faria, os de-
putados Allyson Bezerra, Cristiane 
Dantas e Kelps Lima – que formam 
a bancada do Solidariedade na As-
sembleia Legislativa – acusaram 
na Justiça a gestão da governadora 
Fátima Bezerra de guardar em caixa 

cerca de R$ 400 milhões, enquanto 
as folhas salariais de novembro e 
dezembro do ano passado e o 13° sa-
lário de 2017 e 2018 estão em aberto 
parcial ou totalmente. Eles pedem 
que a Justiça determine o bloqueio 
desse valor para pagamento dos sa-
lários atrasados.

Para o líder do PT na Assem-
bleia, a ação do Solidariedade evi-
dencia um objetivo maior. “Com todo 
o respeito, parece-me mais outra coi-
sa. O deputado Kelps nunca escon-
deu o desejo de ocupar uma função 
no Executivo. Há quem diga que es-
sa ação já é o deputado demarcando 
terreno para um eventual embate 
eleitoral em 2020. Se é isso, é muito 
precipitado. Temos de ter um cui-
dado. O que o povo potiguar espera 
agora é a resolução dos problemas de 
agora”, finalizou. l

Deputado estadual Francisco do PT

PROJETOS

Previdência e anticrime 
podem ser tratados 
juntos, diz Moro

O ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, disse acreditar nesta 
quinta-feira, 7, que a Reforma da 
Previdência e seu projeto anticrime 
‘podem ser tratados em conjunto’ 
pela Câmara. Moro apresentou 
sua proposta a 300 advogados 
durante um almoço do Instituto dos 
Advogados de São Paulo, na capital 
paulista.

O projeto Lei do ministro Sérgio 
Moro criminaliza o caixa 2 nas 
campanhas eleitorais e endurece 
penas para crime organizado e 
corrupção.

“Acho que a prioridade 
do governo é a Reforma da 
Previdência, existe uma crise fiscal 
e isto precisa ser debelado, mas 
como o próprio presidente (da 
Câmara, Rodrigo Maia) disse as 
duas questões podem ser tratadas 
em paralelo. Ao meu ver, uma não 
prejudica a outra”, disse.

“Pelo contrário, apenas 
demonstra um empenho do governo 
do presidente Bolsonaro em 
enfrentar essas duas questões que 
são as duas principais questões 
que afligem a população brasileira. 
O problema fiscal que afeta a 
qualidade dos serviços públicos, os 
recursos começam a faltar e, por 
outro lado, a questão da segurança 
pública e da própria corrupção. 
Essas questões podem ser tratadas 
em conjunto.”

Sérgio Moro declarou ainda que 
não vê como seu projeto poderia 
contaminar a discussão sobre a 
Reforma da Previdência. O ministro 
disse ter certeza qur o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
‘vai olhar com carinho esse projeto e 
dar a ele os trâmites adequados.

“Impossível prever o tempo 
do processo legislativo, seria 
até indelicado. O que estamos 
colocando é que estamos abertos 
ao diálogo, a sugestões e críticas 
não só do Parlamento, mas da 
sociedade civil, da imprensa. É 
um projeto que vem do governo 
Bolsonaro, mas é um projeto que 
interessa a toda a sociedade”, 
afirmou Sérgio Moro. l

Dida Sampaio / Estadão

Ministro da Justiça, Sérgio Moro
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Vicente Serejo
>> ARROCHO
Esta coluna tem avisado 
da debacle que virá, como 
diriam os franceses, se o 
prefeito Álvaro Dias não 
cortar drasticamente as 
despesas da Prefeitura de 
Natal. Pode atrasar salários 
já em maio. 

>> ALIÁS
O apuro gerencial da gestão 
Carlos Eduardo é fantasia. 
Álvaro não diz, mas sabe. 
Para não falar na garfada 
de R$ 32 milhões que, 
descontados dos servidores, 
não foram recolhidos à 
Natalprev. 

>> SAUDADE
De Carlos Gomes, via what-
zapp, ao ler sobre a saudade 
do cronista lembrando a 
beleza de Diana Palmer: 
‘Parabéns pelo artigo. 
Continuamos reverenciando 
nossa adolescência. Graças 
a Deus’.

>> LUTA
Para alguém disputar a 
eleição de 2020 com a pre-
feita Rosalba Ciarlini terá 
antes que buscar um nome 
capaz de unir as oposições 
em Mossoró. Tarefa é mais 
difícil do que conquistar a 
vitória. 

>> OUSADIA
O padre João Medeiros no 
seu artigo de ontem, na 
Tribuna, mostrou sua boa 
tradição de coragem serta-
neja e seridoense. Fustigou 
o exibicionismo do veraneio 
nesses tempos de abusado 
glamour. 

>> “INVEJA”
Não temeu, como homem 
de Deus - parece que estou 
ouvindo! - as vozes das 
madames do jet, em unís-
sono, repetindo serelepes, 
como recomenda o estilo 
tupiniquim: ‘É inveja. Tudo 
inveja’. 

>> CENA
Diógenes da Cunha Lima foi convidado e aceitou participar do Fes-
tival de Cultura, na cidade de Gmünd, Áustria, de 5 a 7 próximos. E 
vai levando debaixo do braço a história do seu Baobá nas imagens de 
um documentário gravado. O encontro acontece dentro dos muros de 
um castelo construído em 1240, com exposições e artistas do mundo 
inteiro. No Brasil, o festival é representado pela Associação de Apoio à 
Cultura e ao Intercâmbio Cultural. O poeta confirmou.

>> AVISO
Não está descartada a 
possibilidade de Andréia 
Ramalho, mulher do 
ex-prefeito Carlos Eduar-
do, disputar uma cadeira 
na Câmara de Vereadores 
ano que vem. Apoio de 
Carlos garante os votos. 

>> LACRAU
Fonte credenciada infor-
ma: algumas figuras que 
pontificam no Palácio 
Felipe Camarão já não 
contam com a simpatia do 
ex-prefeito Carlos, a quem 
serviram. Há neles duas 
almas de lacrau. 

>> CULTURA
O prefeito Álvaro Dias 
fixou em R$ 9,5 milhões o 
valor dos incentivos da Lei 
Djalma Maranhão. Agora 
é esperar pelo valor da 
Lei Câmara Cascudo. A 
palavra é da governadora 
Fátima Bezerra.

>> POLVO
Na estante de novidades 
da Cooperativa Cultural, 
UFRN, ‘Outras mentes 
- o polvo e a origem da 
consciência’, do australia-
no Peter Godfrey-Smith. 
Mamíferos não são os 
únicos bichos sabidos. 

>> CHIADO
De um petista convencido 
de que a governadora 
Fátima Bezerra fará um 
governo melhor do que 
Robinson Faria na área de 
pessoal: ‘Qualquer melho-
ra será melhor do que a 
herança recebida’.

>> MÃO
Do Indormido, um velho 
e antiquado leitor de Au-
gusto dos Anjos, fazendo a 
paráfrase do verso célebre 
do poeta paraibano do 
Engenho Pau D’Arco: ‘A 
mão que afaga é a mesma 
que penetra’.

Não se pode cobrar em pou-
co mais de trinta dias do Governo 
Fátima Bezerra a saída para a crise 
financeira. Esta foi instalada mais 
profundamente nos últimos meses 
da gestão Rosalba Ciarlini, a primei-
ra a usar o fundo previdenciário, 
atravessou quatro anos do período 
Robinson Faria e chegou a este ano 
mais grave do que nunca. Não há 
inocentes neste longo purgatório 
a que foram jogados os servidores 
públicos estaduais, para quem o 
ano de 2017 ainda não acabou.

As declarações de Fábio Dan-
tas sobre os seus projetos ainda 
como deputado e depois como 
vice-governador, uns engavetados 
na Assembléia e outros retirados 
do plenário pelo próprio governo, 
se não revelam uma chance real de 
equacionamento da crise, flagram, 
por si só, o medo de posições ar-
rojadas. Segundo Dantas, as suas 
propostas não exigiam a demissão 
de quinze mil servidores, mas con-
gelavam os salários e penduricalhos 
sem a redução de valores. 

Antes do final do governo, os 
dois - Faria e Dantas - o governador 
e seu vice - já estavam rompidos. 
Como resultado, e ainda que a não 
demissão seja usada como emplas-
tro, o governo deixou o legado de 
quase quatro meses atrasados e 
arrastou uma derrota grandiosa nas 
urnas de 2018. Basta dizer que foi 
o primeiro governador, no poder, 
a não alcançar o segundo turno, e, 
como se não bastasse, a ter o de-
sempenho pífio de 12% dos votos. 
Perdeu a sustentabilidade. 

Não só isto. O governador go-
vernou sozinho e em certo sentido 
se deixou cercar de um amadoris-
mo que cegou a nitidez de uma boa 
estratégica. Governo não é lugar 
para se aprender a ser secretário ou 
assessor. Nem muito menos é feito 
para fazer currículo de quem não foi 
capaz de levá-lo como um mérito. 
Não foi à toa que o governo acabou 
buscando Wagner Araujo, que co-
mandou o orçamento dos governos 
wilmistas, agora para salvar do ma-
logro o RN Sustentável.

Exemplo: o governador passou 
quatro anos convencido de que 
inauguraria o esgotamento sanitá-
rio de Natal, acreditando no que lhe 
diziam, quando eram claros os avi-
sos de que faltava ritmo nas obras 
para concluir as estações elevató-
rias. Não havia como coletar os resí-
duos das bacias fechadas sem antes 
dispor das estações. Marketing dali 
e daqui, cornetas e trombones, e 
não deu certo. O mesmo governo 
que teve um inegável desempenho 
eficiente nas obras físicas. 

A crise, do ponto de vista dos 
efeitos coletivos, foi um produto 
cevado no estirão de dois gover-
nos, Rosalba e Robinson. Sem que 
dissessem à sociedade o que ha-
viam recebido. Por isto estão certos 
quando silenciam enquanto dura 
o crédito natural de confiança da 
governadora. A boa retórica preci-
sa saber a hora certa. Cobrar o que 
não fizeram ao longo de oito anos 
é lançar à servidão inútil um argu-
mento que tem data correta para 
ser, sim, uma boa arma. No futuro.

Fisiologia da crise

PALCO CAMARIM

“ “Eu quase não sei de 
nada, mas desconfio
de muita coisa”.
Guimarães Rosa,
escritor (1908-1967).
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Em razão da estiagem, Governo do RN 
renova emergência em 147 municípios

MEDIDA

Reprodução/Agência Brasil

Decreto levou em consideração as análises técnicas dos órgãos públicos que atuam no combate aos 
efeitos da seca e dos dados do monitoramento dos reservatórios hídricos do Rio Grande do Norte

O Governo do Rio Grande do 
Norte vai decretar, por mais 180 
dias, a situação de emergência pela 
seca em 147 municípios, o que re-
presenta 88% dos municípios poti-
guares. A renovação do decreto que 
vigora até dia 11 de março foi defini-
da na tarde desta quarta-feira, 6, em 
reunião do Comitê Estadual para 
Ações Emergenciais de Combate aos 
Efeitos da Seca, entidade coordena-
da pelo Gabinete Civil.

Segundo o coordenador estadu-
al da Defesa Civil, tenente coronel 
Marcos Carvalho, o decreto leva 
em consideração análises técnicas 
dos diversos órgãos que integram 

o Comitê e que monitoram a segu-
rança hídrica do estado. A situação 
de emergência pela seca facilita o 
trâmite dos processos que envolvem 
obras e serviços que minimizem os 
impactos causados pela escassez de 
chuvas.

Dados da Caern apresentados 
na reunião mostram que 151 muni-
cípios são abastecidos pela compa-
nhia, dos quais 92 estão em rodízio 
e cinco em situação de colapso. De 
acordo com o secretário-chefe do Ga-
binete Civil, a situação mais preocu-
pante é dos municípios do Alto Oeste 
onde os reservatórios ainda estão 
com baixo volume hídrico. l Ao todo, 147 municípios potiguares estão em situação de emergência

BARRAGEM

Governo assina ordem para projeto de 
recuperação de Passagem das Traíras

Assessoria de Imprensa /  Semarh

O Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos, 
João Maria Cavalcanti, assinou a 
ordem de serviço para o início dos 
estudos e elaboração do Projeto de 
recuperação da Barragem de Pas-
sagem das Traíras, no município de 
São José do Seridó. O Documento foi 
publicado nesta quinta-feira, 7, no 
Diário oficial do Estado (DOE).

“Conforme prometido na visita 
técnica que fiz, semana passada, a 
Governadora Fátima Bezerra tomou 
providências e conseguiu empenhar 
os R$ 575 mil do tesouro estadual, 
que serão investidos nessa ação. 
Recuperar reservatórios é uma prio-
ridade dela nesse início de gestão” 
frisou João Maria.

Os serviços a serem contratados 
incluem o levantamento da situação 
ambiental, estudos hidrológicos, 
estudos topográficos, levantamento 
das áreas danificadas, estudos de 
campo para qualificar a interven-
ção, entre outros. Os recursos serão 
liberados conforme a execução do 
cronograma físico-financeiro, previs-
ta pra ser concluída no mês de maio. 
A empresa contratada é a Aqualtool 
Consultoria, do Ceará.

De acordo com o Secretário, o 

estudo vai traçar um panorama e 
mostrar a real situação em que se 
encontra a barragem. “A principal 
ação será a sondagem do reservató-
rio. É ela que vai indicar se e onde 
será necessário que ocorra alguma 
intervenção” destaca.

A Barragem Passagem das Tra-
íras, com capacidade para acumular 
49,7 milhões de metros cúbicos de 
água, é um dos mais importantes re-
servatórios da bacia do rio Piranhas-
-Açu, tendo barrado o rio Seridó. 

A estrutura hídrica está situada 

na fronteira dos municípios de São 
José do Seridó, Jardim do Seridó e 
Caicó e é o quarto maior reservatório 
da região. Seu nome faz referência 
a um peixe comum na caatinga, a 
traíra.

O reservatório hídrico é utilizado 
para o abastecimento de água para 
a zona urbana do  município de Jar-
dim do Seridó. A água é utilizada pa-
ra a irrigação, atividades de recrea-
ção, defesa contra as cheias e criação 
de peixes. A barragem foi entregue 
no ano 1994. l

Secretário João Cavalcanti assinou a ordem de serviço para a barragem

ENERGIA

RN terá construção 
de nova linha de 
transmissão elétrica 

A empresa Voltalia retomou 
a construção da segunda linha de 
transmissão de 500 KV (quilovolt) 
no município de Assú. A obra, 
incluindo uma subestação, que 
percorrerá áreas desabitadas para 
conectar ao cluster de Serra Branca 
à rede nacional.

A nova linha está adaptada às 
necessidades de projetos existentes 
e futuros, como as usinas Ventos 
da Serra do Mel 1 (VSM 1), com 
163 MW, e VSM 2, com 128 MW, 
atualmente em construção, além 
de outros, incluindo os 252 MW 
já vendidos para o investidor 
internacional de renováveis Actis 
em 2018.

“Com este novo projeto,a 
Voltalia no Brasil ultrapassa a marca 
de 100 km”, comenta Sébastien 
Clerc, CEO da Voltalia. l

José Aldenir / Agora RN

Rede será construída em Assú
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Leroy Merlin promove “Festival da 
Organização” até o dia 25 deste mês

NOVAS TENDÊNCIAS 

Divulgação

Muitos cursos serão realizados neste mês, com foco voltado para segmentos de cozinha, escritório e 
guarda-roupa, além novidades para clientes e serviços de instalação de produtos comprados na loja

A Leroy Merlin de Natal realiza, 
até o dia 25 deste mês, o Festival 
da Organização – um evento que 
consiste na apresentação de ideias 
inspiradoras do mundo da organiza-
ção para melhorar o lar. De acordo 
com Patrícia Reis, coordenadora de 
Serviços, a loja está de portas aber-
tas, oferecendo aos seus clientes a 
oportunidade de conhecer as novas 
ofertas e tendências.

Este mês também prosseguem 
os cursos de bricolagem com a fi-
nalidade de celebrar a “Semana da 
Organização”. “A Leroy Merlin está 
oferecendo, gratuitamente, cursos 
para os clientes colocarem em práti-
ca suas ideias”, disse Patrícia Reis. 
No dia 12, será realizado o curso 
“Organização para sua cozinha”, às 
19h. No dia 14, será a vez do curso 

“Organização para seu escritório”, às 
19h. Já no dia 16, o curso é intitu-
lado “Organizando o guarda-roupa”, 
às 16h. As inscrições podem ser fei-
tas pelo site da loja ou na loja física, 

no setor de atendimento ao cliente. 
Patrícia Reis destaca, ainda, que 

a Leroy Merlin é uma “Home Cen-
ter” que, além de produtos, oferece 
serviços de instalação a serem ad-

quiridos pelos seus clientes. São eles: 
instalação de Ar-condicionado, Piso 
Laminado, Piso Vinílico, Ventilador 
de Teto, Cortinas e Persianas, Por-
celanato, Revestimento, Box, Móveis 
de Organização, Móveis de Jardim, 
Móveis de Banheiro e Fechadura. 
“Nossos Serviços têm garantia de 1 
ano, a partir do dia da instalação, 
e o cliente pode parcelar junto com 
a compra dos produtos no cartão 
de crédito, segundo as condições de 
parcelamento da loja”, complementa 
Patrícia Reis. 

Entre os dias 11 e 16, o Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias 
de Engenharia do RN (Ibape) irá 
realizar o curso de Inspeção Predial, 
nos espaços da Leroy Merlin, voltado 
para engenheiros e arquitetos. Neste 
caso, as inscrições serão no Ibape.

Fachada principal da Leroy Merlin na BR-101, no sentido Natal-Parnamirim
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Desenvolvimento Regional anuncia a 
recuperação de sete barragens no RN

NO RN

Fabio Rodrigues/Agência Brasil

Poço Branco, Itans, Mendobim, Marechal Dutra, Trairi, Japi e Caldeirão de Parelhas estão no 
planejamento do ministério, que vai destinar R$ 7 milhões para as obras dos reservatórios hídricos 

O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) apresentou 
planos de ações para 7 barragens no 
Rio Grande do Norte que serão recu-
peradas pelo Governo Federal. Os 
diagnósticos apontam medidas e es-
tratégias necessárias à reabilitação 
dos reservatórios hídricos. O valor 
destinado para as obras será de R$ 
7,01 milhões.

Serão reformadas as barragens 
de Poço Branco, Itans, Mendobim, 
Marechal Dutra (Gargalheiras), 
Trairi, Japi e Caldeirão de Parelhas. 
Ainda segundo o Desenvolvimento 
Regional, apesar de demandarem 
atenção, as estruturas não apresen-
tam risco iminente de rompimento.

“Estamos agindo para que os cui-
dados com barragens no País sejam 
concretos. A segurança da população 
é uma prioridade em quaisquer cir-
cunstâncias”, destacou o ministro 

Gustavo Canuto.
O Plano de Ações Estratégicas 

para Reabilitação de Barragens da 
União (Planerb) é resultado de uma 
cooperação técnica entre o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional e o 

Instituto Interamericano de Coope-
ração para a Agricultura (IICA) no 
Brasil.

O ministro Gustavo Canuto 
explicou que, inicialmente, há R$ 
50 milhões disponíveis na rubrica 

orçamentária do Ministério para 
as intervenções. O cronograma de 
execução das atividades ficará a car-
go de cada órgão responsável pelas 
estruturas – Codevasf, Dnocs e a 
Secretaria Nacional de Segurança 
Hídrica (SNSH). Em todo o Brasil, 
serão recuperadas 139 barragens 
que serão recuperadas em 14 Esta-
dos.

Na última semana, preocupado 
com a situação de 3.386 barragens 
que apresentam riscos no País, o mi-
nistro Gustavo Canuto determinou 
às instituições federais fiscalizado-
ras que realizem vistorias nessas es-
truturas. Na condição de presidente 
do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH), o titular da Pas-
ta também estendeu o comunicado 
às entidades estaduais. Ao todo, 43 
órgãos atuam na fiscalização de bar-
ramentos no Brasil. l

Gustavo Canuto disse que há R$ 50 milhões para barragens em 14 Estados

Temperatura média em 2018 
foi a 4ª mais alta da história

Saques na poupança superam 
depósitos em R$ 11,2 bilhões 

REGISTRO DE CALOR EM JANEIRO

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil 

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Cientistas do governo america-
no anunciaram que a temperatura 
média da Terra em 2018 foi a quarta 
mais elevada registrada até hoje.

Em conjunto com a Nasa, a 
agência espacial norte-americana, a 
Administração Oceânica e Atmosfé-
rica Nacional divulgou, esta semana, 
um relatório sobre temperaturas em 
todo mundo no ano passado.

O documento mostra que a tem-
peratura média global foi de 14,69 

graus centígrados, ou 0,79 grau aci-
ma da média do século 20. Trata-se 
da quarta maior alta desde 1880, o 
primeiro ano em que esses dados fo-
ram disponibilizados.

O ano mais quente já registrado 
foi 2016, e os cinco anos que ocupam 
as principais posições são aqueles 
que começam a partir de 2014. Os 
dados indicam que o aquecimento 
global não mostra sinais de que vai 
parar tão cedo. l

A população brasileira sacou 
mais dinheiro do que depositou na 
poupança ao longo de janeiro deste 
ano. O saldo de saques menos depó-
sitos para o mês ficou em R$ 11,232 
bilhões, informou nesta quinta-feira, 
7, o Banco Central (BC). Ao todo, 
foram depositados na caderneta de 
poupança R$ 194,672 bilhões. As 
retiradas durante o primeiro mês do 
ano somaram R$ 205,905 bilhões.

Esse resultado representa a 
maior retirada de recursos da pou-
pança para o mês de janeiro desde 
2016, quando a diferença entre 
saques e depósitos foi de R$ 12,032 
bilhões. A série histórica registra as 
movimentações da caderneta desde 
1995.

Em janeiro, os rendimentos da 
aplicação mais popular do país re-
sultaram em crédito de R$ 2,939 bi-
lhões. O saldo atualmente deposita-
do na poupança está em R$ 788,988 
bilhões, segundo o BC.

Pela legislação em vigor, o ren-
dimento da poupança é calculado 

pela soma da Taxa Referencial (TR), 
definida pelo BC, mais 0,5% ao mês, 
sempre que a taxa básica de juros 
(Selic) estiver acima de 8,5% ao ano.

Quando a Selic é igual ou in-
ferior a 8,5% ao ano, como ocorre 
atualmente, a remuneração da pou-
pança passa a ser a soma da TR com 
70% da Selic. Hoje, a taxa Selic está 
em 6,5% ao ano. lÉ a 4ª maior alta desde 1880, quando os dados passaram a ser medidos 

Despesa aumentou para a maioria
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Petrobras estuda cortar verbas para 
patrocínio de projeto cultural em 2019

AJUSTE

 Pedro Moraes / GOVBA

Empresa públcia avalia romper contratos firmados nos governos anteriores, principalmente com 
grupos de teatro, cinema e imprensa; investimento em cultura consumiu R$ 160 milhões em 2018

As mudanças na política cultu-
ral e de publicidade prometidas pelo 
presidente Jair Bolsonaro no perío-
do eleitoral chegaram à Petrobras. 
A empresa avalia romper contratos 
firmados nos governos anteriores, 
principalmente com grandes grupos 
de teatro e cinema e com a imprensa 
profissional. Na nova gestão, o di-
nheiro deve ir para as redes sociais 
e artistas menos conhecidos.

A decisão foi mal recebida inter-
namente por executivos da área de 
comunicação, que interpretaram a 
medida como interferência política e 
ideológica. Um deles chegou a entre-
gar o cargo. A principal reclamação 
é uma suposta falta de critério para 
definir os novos beneficiados. Até en-
tão, o foco eram projetos alinhados 
com a imagem que a empresa pre-
tende transmitir aos seus consumi-
dores – de inovação, alto potencial e 
capacidade técnica única. Com esse 
propósito, a petroleira patrocinou 
mais de 4 mil projetos culturais des-

de 2003, quando foi criado o Progra-
ma Petrobras Cultural, que passou 
a ser a maior seleção pública do tipo 
no País.

Juntas, as áreas de cultura e 
imprensa consumiram quase R$ 160 
milhões da estatal no ano passado. 
Os gastos com publicidade foram de 
cerca de R$ 120 milhões e com patro-
cínios culturais, de R$ 38 milhões. A 
empresa, por meio de sua assessoria 

de imprensa, respondeu apenas que 
“está revisando sua política de patro-
cínios e seu planejamento de publici-
dade”. “Os contratos atualmente em 
vigor estão com seus desembolsos 
em dia”, afirma a assessoria.

Na mira dos cortes estão con-
tratos ainda vigentes, firmados com 
grupos culturais de grande visibili-
dade que recebem verba da estatal 
há anos. É o caso das companhias 

de teatro Galpão, de Minas Gerais, 
que possui contrato ativo de R$ 4,2 
milhões até abril de 2020, e Poeira 
(R$ 1 milhão até fevereiro de 2019), 
do Rio de Janeiro; da Companhia 
de Dança Deborah Colker (R$ 4,9 
milhões até junho de 2020), do Rio; 
além da Casa do Choro (R$ 950 mil 
até março de 2019), no Rio, e o Festi-
val de Cinema do Rio (R$ 750 mil até 
março de 2019). Ao todo, a Petrobras 
tem contratos que somam R$ 3,5 bi-
lhões, segundo a empresa.

A migração da verba de cultura 
e publicidade para as redes sociais e 
artistas de menor visibilidade já es-
tava decidida. Diante das divergên-
cias internas e alertas para os riscos 
jurídicos, porém, o tema voltou a ser 
discutido pelos advogados da empre-
sa, que se sustentam no argumento 
de corte de custos para justificar as 
mudanças. O martelo será batido no 
próximo dia 12, quando acontecerá 
nova reunião para decidir a dimen-
são das mudanças. l

Petrobras já apoiou mais de 4 mil projetos culturais desde 2003

DISPÊNDIO

MP recomenda a prefeitos potiguares 
que evitem gastos com o Carnaval 

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte enviou recomen-
dações, nesta quinta-feira, 7, para 
que quatro prefeituras potiguares se 
abstenham de gastos com Carnaval.

São alvos do documento as 
cidades de Vera Cruz, Monte Ale-
gre, Brejinho e Lagoa Salgada. A 
recomendação é assinada pela pro-
motora Patrimônio Público Leila 
Regina de Brito Andrade Cartaxo. A 
alegação é de que os Municípios ul-
trapassaram o limite de gastos com 
salários, segundo a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (101/200).

Segundo a recomendação, as 
quatro cidades receberam, em 2018, 
alertas do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) com relação às despesas 
de pessoal. A Lei de Responsabili-
dade Fiscal delimita que os gastos 
com a folha não poderão ultrapassar 
54% do comprometimento da receita 

líquida. Entretanto, Lagoa Salgada 
registrou 68,09% de comprometi-
mento; Brejinho obteve 59,53%; 
Monte Alegre ficou com 76,11%; e 
Vera Cruz terminou com 63,28%.

De acordo com a promotora, a 
partir dos dados das cidades, é in-
compatível com os gastos públicos 
a serem eventualmente realizados 
pelas quatro prefeituras para o Car-

naval. A recomendação se estende 
a quaisquer possíveis gastos, como 
contratação de artistas, locação de 
equipamentos de som, serviços de 
“buffets”, banheiros, montagens de 
estruturas e outros despesas relacio-
nadas ao evento.

A promotora adverte, também, 
que a “inobservância da recomenda-
ção poderá ser entendida como ‘dolo’ 
para fins de responsabilização por 
crime funcional”. As prefeituras têm 
três dias para responder se acolhe ou 
não os termos listados na recomen-
dação. 

Em janeiro deste ano, a prefei-
tura de Mossoró anunciou que não 
vai utilizar recursos públicos para o 
Carnaval em 2019. Segundo o Muni-
cípio, a medida visa conter gastos e 
direcionar investimentos para servi-
ços essenciais, como o pagamento da 
folha salarial do funcionalismo.l

MP expediu quatro recomendações

MACAÍBA

Comunidade Pé do 
Galo vai receber nova 
obra de pavimentação

Após ser contemplada com o 
calçamento de diversas ruas no 
ano de 2018, a comunidade rural 
de Pé do Galo vai receber nova 
obra de pavimentação da Prefeitura 
de Macaíba. A obra vai beneficiar 
a  avenida central, que se encontra 
na lateral do Distrito Industrial, 
contemplando 12 empresas. A 
Prefeitura de Macaíba também 
está licitando a pavimentação da 
segunda entrada da comunidade de 
Pé do Galo. l

Reprodução/ Pref. Macaíba

Prefeito Fernando Cunha (PSD)
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Banco Central mantém juros no menor 
nível da história: Selic de 6,5% ao ano

MANUTENÇÃO

Antonio Cruz / Agência Brasil

Com a decisão de hoje, os chamados juros básicos permanecem inalterados e o problema do governo 
federal, agora, é fazer com que os bancos utilizem uma taxa aproximada, o que ainda está muito longe 

Pela sétima vez seguida, o Banco 
Central (BC) não alterou os juros bá-
sicos da economia. Por unanimida-
de, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) manteve a taxa Selic em 
6,5% ao ano, na primeira reunião do 
órgão do ano. A decisão era esperada 
pelos analistas financeiros.

Com a decisão de hoje, a Selic  
- Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - continua no menor nível 
desde o início da série histórica do 
Banco Central, em 1986. De outubro 
de 2012 a abril de 2013, a taxa foi 
mantida em 7,25% ao ano e passou 
a ser reajustada gradualmente até 
alcançar 14,25% ao ano em julho de 
2015. Em outubro de 2016, o Copom 
voltou a reduzir os juros básicos da 
economia até que a taxa chegasse a 
6,5% ao ano em março de 2018.

A Selic é o principal instrumento 
do Banco Central para manter sob 
controle a inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Em 

2018, o indicador fechou em 3,75%, 
contra 2,95% em 2017. O índice de 
janeiro só será divulgado nesta sex-
ta-feira (8). Para 2019, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) esta-
beleceu meta de inflação de 4,25%, 
com margem de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O IPCA, portanto, 
não poderá superar 5,75% neste ano 
nem ficar abaixo de 2,75%. A meta 
para 2020 foi fixada em 4%, também 
com intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual.

No Relatório de Inflação divul-
gado no fim de dezembro pelo Banco 
Central, a autoridade monetária es-
tima que o IPCA encerrará 2019 em 
4% e continuará baixo até 2021. 

Depois de fechar abaixo do piso 
da meta em 2017, a inflação subiu 
no ano passado afetada pela greve 

dos caminhoneiros, que durou 11 
dias e provocou desabastecimento 
de alguns produtos no mercado, e 
por causa da alta do dólar no perí-
odo. Mesmo assim, o IPCA voltou a 
registrar níveis baixos nos últimos 
meses de 2018, tendo encerrado o 
ano abaixo de 4%.

A redução da taxa Selic estimula 
a economia porque juros menores 
barateiam o crédito e incentivam a 
produção e o consumo em um cená-
rio de baixa atividade econômica. No 
último Relatório de Inflação, o BC 
projetava expansão da economia de 
2,4% para este ano. Segundo o bole-
tim Focus, os analistas econômicos 
preveem crescimento de 2,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e serviços produzidos pelo 
país) em 2019.l

Prédio do Banco Central em Brasília

Guedes afirma que militares 
“vão juntos” nesta reforma 

PREVIDÊNCIA

Wilson Dias/Agência Brasil 

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, garantiu nesta quinta-fei-
ra, 7, que os militares irão para a 
reforma da Previdência junto com 
os demais trabalhadores brasileiros, 
mas ressaltou que o governo precisa 
garantir, junto ao Congresso, uma 
sincronia na aprovação dessas me-
didas, para que ambas as categorias 
tenham seus regimes de Previdência 
alterados ao mesmo tempo.

“A legislação que trata da pre-
vidência dos militares é diferente e 
não está na Constituição. Os milita-
res vão conosco na reforma, mas não 
na Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC). Temos que garantir a 
sincronização para que o Congresso 
não aprove uma e deixe de aprovar 
outra”, disse o ministro.

Guedes lembrou que os militares 
não têm uma série de direitos traba-
lhistas garantidos a outros trabalha-
dores e apontou que a categoria já te-
ria cedido bastante nos últimos anos. 
“Os militares são patriotas e alegam 
que foram deixados para trás”, com-
pletou. O ministro reforçou que a 
proposta da reforma da Previdência 
será enviada ao Congresso em uma 

nova PEC, já que propõe mudanças 
mais abrangentes do que a reforma 
proposta pelo governo Michel Temer.

Questionado se essa estratégia 
não demandaria mais tempo para 
aprovação da reforma, o ministro 
voltou a dizer que tem confiança na 
condução do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que esta 
semana garantiu que usará os pra-
zos previstos no regimento da Casa. 
Guedes voltou a dizer que o atual 
sistema de previdência é insusten-
tável financeiramente e perverso ao 
transferir a renda dos mais pobres 
para uma camada privilegiada da 
população. l

Guedes quer fazer logo a reforma
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““O mundo gira, 
cria e multiplica 

porque o amor 
existe”.

(Victor Jara)

>> Intervalo. O próximo 
filme dos heróis Marvel, 
“Vingadores: Ultimato”, 
deverá provocar uma volta 
dos cinemas ao passado, nos 
tempos das pequenas casas 
chamadas “purguinhas”, em 
que as projeções de filmes 
tinham intervalo, como 
ainda ocorre hoje em alguns 
cinemas de Portugal. É que a 
previsão de mais de 3 horas 
de duração dos Vingadores, 
a solução passa a ser a 
paradinha.

Futebol xing ling
Na terça-feira os mais de 1 bilhão 

de chineses comemoraram a chegada 
do ano de 4717, de acordo com o famo-
so calendário repleto de bichos. Para 
a China, o mundo entrou no ano do 
porco, às vezes chamado de javali por 
alguns redatores desavisados. E um 
segundo evento mexeu com o país.

E é este outro evento que merece 
um registro, porque estabeleceu uma 
incrível marca nas estatísticas do 
futebol mundial. Vamos começar do 
começo. Em 2016, o empresário chi-
nês Chen Yansheng comprou o time 
catalão do Espanyol, que vem a ser 
o maior rival doméstico do poderoso 
Barcelona.

Após modificar o modelo de ges-
tão do clube, comprar alguns jogado-
res e montar parceria televisiva para 
transmissão dos jogos na China, ele 
trouxe para a Catalunha o melhor jo-
gador compatriota em atividade, Wu 
Lei, apelidado na Ásia de “O Messi 
Chinês” e maior artilheiro da liga lo-
cal com 102 gols.

Wu Lei, além de exímio dribla-
dor, assistente e goleador, detém 
também o título de jogador mais 
jovem da história a atuar como pro-
fissional em um campeonato oficial 
reconhecido pela FIFA. Ele estreou 
no time do Shangai, em 2005, com 
apenas 14 anos e 287 dias. Em no-
vembro ele completa 28 anos.

No domingo, 3, quando todos os 
chineses se organizavam para os fes-
tejos da entrada do novo ano na terça, 
5, o jogo do Espanyol contra o Villar-
real parou o país. Era a esperada es-

treia do astro Wu Lei no time. Apesar 
de jogar apenas por 15 minutos, ele 
atraiu uma audiência de mais de 40 
milhões de almas.

Saliente-se que a Espanha intei-
ra tem pouco mais de 46 milhões de 
habitantes, segundo censo de 2017. 
A presença do jogador chinês com o 
uniforme em azul e branco, encaran-
do o “submarino amarelo”, apelido do 
Villarreal, virou uma festa antecipa-
da do réveillon suíno. Os números são 
apenas da televisão.

Pela Internet (mesmo com 
alguns limites nas redes sociais 
chinesas) a popularidade do ponta 
esquerda também foi cultuada, o que 
deixou felicíssimo o presidente chinês 
do Espanyol, que como outros seme-
lhantes usam o futebol como estraté-
gia sócio-econômica para alavancar 
os negócios da velha China.

As conhecidas redes sociais do 
Ocidente, como Facebook, Twitter 
e Instagram não têm relevância na 
China, que tem suas próprias com 
milhões de usuários, com destaque 
para quatro delas: Webo, WeChat, 
TikTok e Donghgiudi. E todas cres-
ceram depois que o jogador Wu Lei 
assinou o contrato com o Espanyol.

Sua chegada também é extrema-
mente importante para o time cata-
lão, que poderá reduzir a distância do 
rival Barcelona na briga por simpati-
zantes na Ásia, continente dominado 
nas vendas de camisas pelos chama-
dos grandes clubes da Europa. Os pri-
meiros 15 minutos são um bom sinal 
para o Espanyol.

>> Incentivos. A Prefeitura do 
Natal publicou o edital da renúncia 
fiscal referente à Lei de Incentivo 
Cultural Djalma Maranhão, num 
valor de R$ 9,5 milhões. O fato 
animou produtores e artistas locais, 
que agora aguardam ansiosos 
que o Governo do Estado faça o 
mesmo em referência à Lei Câmara 
Cascudo.

>> Incentivos II. Há dois motivos 
determinantes que levam grande 
parte das empresas a não adotarem 
a totalidade da renúncia fiscal em 
prol dos projetos culturais: primeiro 
porque os donos não alcançam a 
importância de atrelarem seus 
negócios à cultura; segundo porque 
alguns são simplesmente incultos.

>> Luto na música. Morreu quase 
que completamente esquecido o 
cantor e arquiteto Carlos Fernando, 
59, vocalista da banda paulistana 
Nouvelle Cuisine, que deixou dois 
belos álbuns, “Nouvelle Cuisine”, 
em 1988, e “Slow Food”, em 1991, 
além de belas parcerias com 
Caetano, Ângela Maria e Gal Costa.

>> Agora vai. Navegando nas 
redes, vi uma boa nova anunciada 
com grande empolgação cultural. 
Gente da Fundação José Augusto 
articulando ações futuras em 
parceria com o MST. Quem sabe 
alguns espetáculos de invasões 
tratadas agora como “instalações”. 
Ou será um balé com foices e 
enxadas?

>> Juventude. O milionário 
evangélico Davi Alcolumbre é 
duplamente novo presidente do 
Senado. Tanto no fato de estar 
iniciando a função quanto pela idade 
de 41 anos, sendo até agora o senador 
mais jovem a assumir a presidência 
da casa, superando Petrônio Portella, 
aos 46 anos em 1971.

>> Conflitos. A cidade de Macau e 
sua grande comunidade em Natal 
estão espantadas com uma crise de 
relacionamento na família Lemos, 
berço de políticos locais e que tem 
hoje no prefeito Túlio Lemos seu 
maior expoente. Um vídeo com 
um tio do alcaide espinafrando o 
sobrinho viralizou nas redes.

A OAB tem sido
há anos

uma filial da CUT. 
(Cesar Ortiz)

Nova nomenclatura
para militantes

da UNE: unecórnios. 

(Karoline F. Rodrigues)

Se não fossem africanos,
Eto’o e Drogbar teriam

sido bola de ouro. 
(Thomas Partey)

PICARDIA NAS REDES

Re
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

>> Circulação. Depois da 
auditoria dos técnicos do Instituto 
Verificador de Circulação – IVC, 
que analisou a circulação diária 
do Agora RN, conferindo cada 
ponto de distribuição, agora 
saiu o certificado atestando o 
matutino com o maior número de 
exemplares na média diária em 
todo o Rio Grande do Norte.

>> Mulheres. A natalense Beth Olegário, atualmente fazendo doutorado 
de Letras em Portugal, é uma das principais organizadoras do evento “I 
Mulherio das Letras – Portugal”, que discutirá a literatura de autoria 
feminina. Será dias 7, 8, 9 e 10 de março, na Universidade Nova de Lisboa e 
no Palácio Baldaya.
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...do jornalista Lauro Jardim: “Setor 
privado responderá por 70% dos 
passageiros nos aeroportos do país”;
...do deputado federal Marcelo Freixo: 
“Lamentavelmente o ministro da 
Justiça, Sergio Moro, e a bancada 
da bala blindaram o governo e não 
deixaram o PSOL fazer perguntas 
sobre o pacote anticrime. O que houve 
foi antidemocrático. Eu era o primeiro 
inscrito pra questionar Moro, mas eles 
prefeririam burlar a ordem”;
...do portal jurídico Jota Info: 
“Anteprojeto de juristas prevê 
descriminalização do uso de drogas. 
Usuários não cometeriam crime se 
flagrados com até 10 doses nem ao 
plantar até 6 pés de maconha”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Visita obrigatória  
Os deputados federais General Girão 
e João Maia agendaram visitas ao 
Instituto Metrópole Digital da UFRN, 
para a próxima segunda-feira, às 10h. 
Praticamente, toda a nova bancada 
federal do Estado já visitou o IMD, cujo 
diretor é o ex-reitor Ivonildo Rego.

>> Senador Assinou CPI  
O que tem ‘rolado’ de fake news não é 
brincadeira, e muitas vezes repassadas 
pela própria imprensa como verdades... 
Uma delas envolveu o senador do 
RN Jean Paul Prates, acusado de ter 
assinado e depois retirado o nome da 
CPI de Brumadinho, no Senado, por 
pressão do PT (que seria contra a CPI).  
“Informe-se antes de acreditar/espalhar 
notícias falsas: assinei e sou a favor das 
CPIs para investigar as mineradoras no 
Brasil”, afirmou ele em seu  Instagram.  
O fato é que Prates não só assinou a 
CPI de Brumadinho como também 
assinou uma CPI mista (que tramita 
pelo Senado e Câmara). Portanto, os 
três senadores do RN assinaram, sim, 
a CPI da Vale, que deverá ter o pedido 
de criação lido na próxima terça-feira 
(12), no plenário.  
 
>> Falando nisso... 
O senador Capitão Styvenson (Pode-
RN) propôs, nesta quinta-feira (7), 
a modificação da Lei 9.605, de 1998, 
que trata dos crimes ambientais, 
como forma de prevenir desastres em 
localidades que abrigam construção 
de barragens, sejam elas para 
acúmulo de rejeitos de minério ou 
para retenção ou controle do fluxo de 
água. Citando a tragédia que ocorreu 
com o rompimento da barragem de 
Brumadinho, em Minas Gerais, ele 
também manifestou preocupação 
com a situação de risco em que se 
encontram barragens no Nordeste e, 
em especial, no Rio Grande do Norte. 
“A nossa barragem não é de resíduo 
mineral, não é de resíduo de ferro ou 
cobre, mas está lá para água potável. 
E se chove, se essa água se acumula, 
ela (a barragem sem manutenção) não 
retém (a água). Num estado que vive 
periodicamente ou quase a vida toda 
em seca, espera-se primeiro chover 
para depois tentar ajeitar. Existe 
pouca cultura da prevenção. A gente só 
age quando a coisa acontece”, disse ele.

>> Presidente 
Roberto Peres é o novo presidente do 
Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis do Rio Grande do Norte (Creci-
RN). Peres assumiu a presidência em 
virtude da renúncia do ex-presidente 
Waldemir Bezerra que se dedicará a 
cuidar da saúde. O mandato do novo 
presidente seguirá até 2021. Para 
Peres, o Conselho acompanhará o novo 
momento do Brasil: austeridade e 
transparência nos gastos.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

Instagram

Deputado Albert Dickson e a esposa vereadora Carla Dickson 
homenageando com o título de cidadão potiguar o ‘coaching’ 
Paulo Vieira, que esteve em Natal para mais um curso de sucesso, 
o “O Poder da Ação”

Desfile Valentino Inverno 
2019, em Paris

Instagram

Deputado Sandro Pimentel todo 
satisfeito, protocolando os 40 
projetos de lei em seu primeiro 
dia de trabalho na Assembleia 
Legislativa

Governadora Fátima Bezerra aproveitou a agenda nesta quarta-
feira em Brasília para fazer uma visita ao Senado e encontrar-se 
com a bancada do RN, os senadores Zenaide Maia, Jean Paul Prates 
e Capitão Styvenson

Instagram

Divulgação
>> Sem carnaval 
O Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN) recomendou que 
quatro Prefeituras da região Agreste se 
abstenham de utilizar recursos públicos 
para a contratação de eventos artísticos 
e culturais para o Carnaval deste ano. 
O MPRN levou em consideração que os 
municípios de Monte Alegre, Vera Cruz, 
Brejinho e Lagoa Salgada estão com 
gastos com pessoal acima do que permite 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nas 
recomendações publicadas na edição 
desta quinta-feira (7) do Diário Oficial do 
Estado (DOE), o MPRN também leva em 
consideração o fato de o Brasil “vivenciar 
a maior crise financeira de sua história.

>> Potiguar premiada
Por seu trabalho de pesquisa contra o 
câncer desenvolvido no Rio Grande do 
Norte, a professora do Departamento de 
Biologia Celular e Genética da UFRN e 
coordenadora de Pesquisa Translacional 
na Liga Norte-Riograndense contra 
o Câncer Tirzah Braz Petta Lajus foi 
reconhecida pela Associação Americana 
para Pesquisa do Câncer (AACR), onde 
recebeu o Prêmio AACR Global-Scholar-
In-Training Awards (GSITA).
Ela integra um seleto grupo de 15 
pesquisadores, formado por acadêmicos 
de vários países, que trabalha para 
reduzir a incidência, a morbidade e 
a mortalidade da doença no mundo. 
Esta é a primeira edição do prêmio, 
que foi criado em 2018 com o objetivo 
de reconhecer o comprometimento 
de estudos que tenham como foco a 
prevenção e cura de todo o câncer 
por meio de pesquisa, educação, 
comunicação, colaboração, financiamento 
e defesa.
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Será mais fácil resolver pendências no empego 
de maneira discreta. Aposte na diplomacia para 
evitar atritos. Seu charme cresce e você deve fazer 
sucesso tanto na paquera quanto no romance.

Nesta sexta, a comunicação será a chave para se 
destacar no emprego. Você vai se sentir melhor 
se tiver companhia. Se está só, olhe mais ao seu 
redor e poderá ter uma ótima surpresa.

Pode desejar fazer algumas mudanças e 
se livrar do que atrapalha seu sucesso. 
Interesse por assunto misterioso ou segredo 
deve crescer. 

Bom momento para colocar as obrigações em 
dia. Aproveite para cuidar do seu lar. Talvez 
seja preciso fazer alguns sacrifícios para 
alcançar suas metas. 

Seu lado ambicioso continua em alta e você pode 
se envolver em novas áreas no trabalho. Planos 
para uma viagem contam com ótimas energias. 
Os amigos devem ajudar na paquera.

Aposte no diálogo para se entender bem com as 
pessoas, inclusive no trabalho. A Lua em seu paraíso 
astral deixa tudo animado e aumenta a sua sorte! 
Uma nova paixão pode aquecer seu coração.

A vontade de tentar algo diferente no trabalho se 
torna mais evidente. Bom momento para fazer 
planos. Com tanta coisa acontecendo, talvez tenha 
que se esforçar para não deixar o par de lado.

Concentre-se no que precisa fazer e mostre 
que sabe agir com responsabilidade. Aproveite 
para reunir os parentes ou restaurar as 
energias curtindo o seu cantinho. 

Logo cedo, será mais fácil terminar coisas que 
ficaram pelo caminho. Saia da rotina e faça algo 
diferente com os amigos. Se está só, pode se 
encantar com alguém que conheceu há pouco.

Correr atrás dos seus sonhos ajuda a 
renovar seu ânimo e deixa este dia bem mais 
interessante. Se tem compromisso, passeio ou 
viagem rápida pode ser uma ótima pedida.

Assuntos de rotina podem ocupar boa parte do 
seu tempo. É hora de se livrar de tudo o que não 
tem mais utilidade em sua vida. A paixão deve 
movimentar a conquista ou apimentar o romance.

As estrelas enviam boas energias para as finanças 
e você terá mais habilidade para colocar as 
contas em ordem. Evite ficar sob os holofotes. Na 
paquera, um caso escondido não está descartado.

Valentina se defende de Murilo, e Jorge ajuda a patroa. As crianças explicam para Machado sobre o sumiço 
de Feijão. Marcos Paulo percebe o estado de Valentina e tenta descobrir o que aconteceu. Murilo avisa a 
Gabriel que tem um plano contra Valentina. Júnior, Luz, Clotilde, Peçanha e Machado procuram por Feijão.

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

André garante a Cris que irá resgatá-la da clínica. Ana e Flávio pensam em retornar ao Rio de Janeiro com Cris. 
Bola e Daniela comemoram a simpatia e a simplicidade de Gigi. André confronta Isabel, que tenta entrar no hospital 
onde Cris está internada. Ana e Flávio estranham encontrar Isabel na clínica. Mariane procura Marcelo.

ESPELHO DA VIDA

João tenta se explicar para Manu, mas a menina vai embora do local. Janaína promete dinheiro a 
Galdino, caso ele descubra o paradeiro de Jerônimo. Moana se desculpa com João. Álamo defende 
Diego e Catraca, e manda Quinzinho soltá-los. Otoniel conta a Janice que foi demitido. 

VERÃO 90

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 12

TTOB
ESCADARIA

OCEANOECT
NULOACHO
IORAROL
CEMEDIDA

FORMAUSAR
REVOLTAS

MARIOCEM
RADCADE

BARRACAAT
IEDEUSI

NOITEBPD
SESOTÃO

EXECUTIVOS

Profissio-
nal que

"bate" ra-
diografias

Forma
popular

de
"senhor"

Efeito do
uso do
sapato

apertado

Afundar
na lama
(o carro) 

É com-
posta por

muitos
degraus

Empre-
sa de

Correios
(sigla)

Extensão
de água
como o

Atlântico

Sufixo de
"formol"

Aplicar;
empregar 

A nota de
real com

maior
valor

Convenci-
dos; pre-
sunçosos

Herói de
filmes de
faroeste

Abrigo do 
acampa-

mento

O leão,
em rela-
ção aos
animais

Onde
está?
(bras.
pop.)

Anísio
Teixeira,
educador

Período
em que se
veem as
estrelas

Ingredien-
te básico
da raba-

nada

Consoan-
tes de
"seta"

Paloma Du-
arte: atuou
em "Peca-
do Mortal"

Alto fun-
cionário 

de uma em-
presa (pl.)

Depósito
entre o

forro e o
telhado

Inteiro;
completo
Situação
incomum

Discursar 
em público 

Planta
medicinal

Motim;
rebelião
(?) Frias,

ator

Ente
supremo

Tecnologia
(abrev.)

Difícil 
(a tarefa)
Encontro
por acaso

Valor do
voto

rasurado

Utensílio 
para assar

bolos

Cássia El-
ler, cantora

Inseto que contribui
com a indústria têxtil

Tecla de
gravadores

Residir

É tirada
com a fita
métrica

Formato
do sifão
Segunda

vogal

3/cem — ect — rec. 4/todo. 5/sótão. 7/revolta. 10/executivos.

MC Melody tenta abandonar imagem erotizada 
VISUAL

Instagram / Reprodução

Gabriella Abreu Severino, de 
12 anos, é uma garota que tentou 
entrar no cenário musical do funk 
há dois anos. MC Melody, como fi-
cou conhecida, se destacava pelos 
falsetes em paródias de Anitta, com 
“Vai Malandra”, e pela imagem ex-
tremamente sexualizada para uma 
jovem adolescente.

O Ministério Público chegou 
a retirar a página de Gabriella do 
Instagram do ar por causa disso. 
Na época, a carreira da garota era 
gerenciada pelo pai. 

Em maio de 2017, MC Melody 
chorou e anunciou o fim da carrei-
ra. Quase dois anos depois, a me-
nina apareceu em publicações no 

perfil oficial dela no Instagram com 
roupas infantis.

Nesta terça-feira, 5, a adoles-
cente apareceu comemorando o 
aniversário de 12 anos com um 
vestido de criança, um bolo e uma 
decoração de unicórnio. “Meus 12 
anos! Obrigada”, escreveu na le-
genda das fotos.l Artista paulista tem apenas 12 anos



15CIDADESSEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br08.02.2019

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NATAL ENTULHOS LTDA-ME, CNPJ 07.470.606/0001-30, torna público que recebeu do Institu-
to de D. S. e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, com prazo de validade até 28/01/2025, para coleta de resíduos não perigosos, 
localizada na Rua das castanholas, 34 - Nova Parnamirim -Parnamirim/RN CEP: 59.151-436 

Kênia Fernanda do Nascimento Oliveira
(Diretora)

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Pioneira Agrícola Ltda - ME, CNPJ nº 18.693.502/0001-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
– a Licença Simplificada para agricultura irrigada para cultura de Açaí, em uma área de 18,00 
hectares, no Sítio Morada Nova, Sítio Santa Edivirgens, Fazenda Esperança, S/N, zona rural 
do município de Pureza/RN.

Carlos Frederico Meira de Vasconcelos Neto
Sócio Administrador

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 000001/2019

O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Natal-RN, comunica aos in-
teressados que realizará Concorrência para a Aquisição de material de consumo (higiene, 
limpeza, copa e cozinha) para atender a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo rece-
bimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 26/02/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 25/02/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situ-
ado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Defensoria recomenda contratação de 
nova banca para concurso de Macaíba

ORIENTAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Edital para o provimento de vagas no funcialismo municipal iniciou inscrições em dezembro de 2018, 
mas foi suspenso por decisão da própria Prefeitura; três ações judiciais tramitam contra o concurso

A Defensoria Pública do Estado 
do Rio Grande do Norte (DPE/RN) 
emitiu uma recomendação pedindo 
a anulação do contrato firmado para 
a realização do concurso pública da 
Prefeitura de Macaíba. A publicação, 
feita no Diário Oficial do Estado desta 
quinta-feira, 7, recomenda que o exe-
cutivo municipal contrate uma nova 
empresa para organização do certame 
e devolva, em até 30 dias, a taxa de 
inscrição paga por candidatos que não 
desejarem mais participar da seleção.

O edital para provimento de 627 
vagas na Prefeitura de Macaíba havia 

iniciado as inscrições em dezembro de 
2018, mas estava suspenso por deci-
são da própria Prefeitura após a cons-
tatação de diversas irregularidades 
na emissão de boletos, solicitações de 
taxa de isenção, entre outros. 

A recomendação expedida, no en-
tanto, leva em consideração as dificul-
dades técnicas apresentadas pela em-
presa para solucionar os problemas. 
Os defensores constataram ainda que 
outros concursos públicos organiza-
dos pela empresa Consulpam foram 
suspensos por irregularidades e/ou 
suspeitas de fraude. 

Em consulta ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte constatou-se que já tramitam 
03 ações judiciais propostas por candi-
datos prejudicados no ato de inscrição 
do concurso. 

Além da contratação de uma nova 
empresa, a recomendação orienta ain-
da que a Prefeitura de Macaíba refor-
mule o edital de abertura do concurso 
público pra corrigir irregularidades 
contatadas quanto a destinação de 
vagas para pessoas com deficiência e 
outros itens irregulares identificados 
no documento.l Sede da Prefeitura de Macaíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2019
 

 

A Comissão.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 
no dia 25/02/2019 as 09h00min OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA E 
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, QUE IRÁ 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL BATISTA 
MONTENEGRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Conforme as 
especificações contidas nos projetos e anexos de engenharia, anexo a este edital. O edital e seus 
anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça José Varela, nº 
78, Centro, Afonso Bezerra/RN, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e 
http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/ .

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 21 de fevereiro de 2019, às 09h00min, a Licitação – Pregão Presencial 
nº 004/2019 para registro de preço, Objetivando a contratação de empresa especializada nos 
serviços de infra-estrutura digital de impressão e cópia, para atender as necessidades da 
administração municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José 
Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, 
de segunda a sexta-feira.

Campo Redondo/RN, em 07 de fevereiro de 2019.
JOSÉ JAILSON PEREIRA

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº. 104.006/2019
Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global

 

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do 
município, designada pela portaria nº. 008/2019, de 11 de janeiro de 2019, nos termos da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores tornam público que realizará Processo Licitatório para 
contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de remanescente 
das obras/serviços de construção da Ponte sobre o canal do Rio Jundiaí no município de Serra 
Caiada/RN, que foi objeto do Convênio Nº. 786875/2013-MI. Os envelopes relativos aos documentos 
de habilitação e proposta serão entregues até as 09h00min do dia 26 de Fevereiro de 2019, na Sala 
da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra 
Caiada/RN. O edital e seus anexos estão à disposição do publico, podendo ser retirado no endereço 
acima citado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br . Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço 
serão prestados pela CPL, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas, no endereço acima 
mencionado, pelo telefone (0**84) 3293-0038 e pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com.
 

Serra Caiada/RN, 07 de Fevereiro de 2019.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

Abrahão Allan Miranda da Silva - Presidente da CPL
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América espera lotar Arena das Dunas 
para jogo decisivo neste domingo

ESTADUAL

José Aldenir / Agora RN

Para o último jogo da primeira fase do primeiro turno, agendado para este domingo, 10, às 16h, 
diante do ASSU, Alvirrubro colocou o ingresso a R$ 20,00, sendo R$ 10,00 para meia/convênio

Ainda com chances de alcançar 
a liderança da primeira fase e con-
quistar as vantagens numa eventual 
decisão do 1º turno, o América espe-
ra contar com o apoio da torcida no 
jogo diante do ASSU, neste domingo, 
às 16h, na Arena das Dunas. A mis-
são do time visitante é somar pontos 
para fugir de uma disputa contra o 
rebaixamento. Os ingressos já estão 
à venda ao preço de R$ 20,00, sendo 
R$ 10,00 para meia entrada e con-
vênios.

A promoção segue até a véspera 
do jogo, este sábado, 9. No dia da 
partida, o ingresso volta a custar R$ 
40,00, sendo R$ 20,00 (meia/Convê-
nio). O ingresso de cadeira premium 
custa R$ 70,00 até o sábado (9), 
sendo R$ 35,00 para meia/convênio. 
No dia 10 (domingo), volta ao preço 
normal: R$ 80,00 e R$ 40,00 (meia/
convênio). Crianças até 12 anos não 
pagam ingresso.

Os ingressos podem ser vendidos 
no site da Arena das Dunas – www.
arenadunas.com.br – e nos pontos 
conveniados: SportMaster (Midway, 
Cidade Jardim e Zona Norte), Gol 
Store (Avenida Prudente de Mora-

es), ERK (Tirol) e Sede do América 
(Tirol).

No dia do jogo, a Bilheteria 1 do 
Portão T estará aberta a partir das 
10h para a venda de ingressos da 
torcida do Assu e a Bilheteria 2 do 

portão L para o América. Os portões 
serão abertos às 14h. O portão A 
para a torcida do ASSU, o portão D 
para o setor das cadeiras premium e 
torcida mista e os portões M, N e Q 
para o torcedor do América.

CLASSIFICAÇÃO
A configuração de momento no 

primeiro turno do Estadual, faltando 
uma rodada para o fim da fase clas-
sificatória, e a seguinte: o ABC lidera 
com 12 pontos. O América é segundo 
colocado, com 10 pontos. Na tercei-
ra posição aparece o Globo de Cea-
rá-Mirim, com 9. Em quarto lugar 
está o Palmeira de Goianinha, com 8 
pontos. Na sequência vem Potiguar 
em quinto com 6; ASSU em sexto 
com 5 pontos; Santa Cruz de Natal 
em sétimo com 4 pontos; e o Força e 
Luz na lanterna da competição, com 
apenas dois pontos conquistados em 
seis jogos disputados.l

Torcedores rubros devem comparecer em bom número neste fim de semana

1º TURNO

FNF divulga arbitragem para última 
rodada da Copa Cidade do Natal

José Aldenir / Agora RN

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol divulgou ontem a 
arbitragem para a última rodada da 
Copa Cidade do Natal, que acontece 
no próximo domingo, 10. A divulga-
ção aconteceu após audiência públi-
ca realizada na sede da Federação 
Norte-Rio Grandense de Futebol, a 
FNF. 

Os quatro jogos em disputa 
serão: Potiguar x Santa Cruz, no 
Nogueirão; Palmeira x Globo FC, 
no Nazarenão; América x Assu, na 
Arena das Dunas; e ABC x Força e 
Luz, no Frasqueirão. Todos os jogos 
acontecem às 16h.

CONFIRA A ARBITRAGEM:

Potiguar x Santa Cruz
Árbitro: Zandick Gondim Alves 

Junior, auxiliado por Francisco de 
Assis da Hora e Jean Márcio dos 
Santos.

Palmeira x Globo FC

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva, 
auxiliado por, José Givanilson M. 
dos Santos e Belchior Ferreira de M. 
Neto.

América x Assu
Árbitro: Leonilson F. Trigueiro 

do Nascimento, auxiliado por Fran-

cisco Jailson F. da Silva e Reinaldo 
de Souza Moura.

ABC x Força e Luz
Árbitro: José Magno T. dos Nas-

cimento (CBF/RN), auxiliado por 
Edilene Freire da Silva e Romulo 
Bruno Campos Alves. l

Última rodada será recheada de confrontos decisivos pelo Rio Grande do Norte

JOGO ATRASADO

Palmeira de Goianinha 
vence o Força e Luz 
pela quinta rodada

Em jogo atrasado pela quinta 
rodada do Campeonato Potiguar, 
primeiro turno do torneio, o Palmeira 
de Goianinha visitou a equipe do 
Força e Luz na Arena das Dunas, 
em Natal. Mesmo jogando sem o 
mando de campo, o time Alviverde 
venceu a equipe elétrica pelo 
placar de 2 a 1. Romário, aos 19 
do primeiro tempo, e Eduardo, 
aos 42 minutos do segundo 
tempo, marcaram para o Palmeira, 
enquanto que Damião, aos 47 da 
etapa inicial, descontou ao Força.l

José Carlos Borges / Força e Luz

Jogo foi disputado na Arena


