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Fátima decide parcelar 
salários dos servidores

Reforma da Praça Gentil 
Ferreira vai durar 3 meses

Governadora do Rio Grande do Norte anunciou que funcionalismo receberá 30% da folha de janeiro na próxima 
quinta-feira e restante até o fim do mês. Atrasados serão quitados à medida que entrarem receitas extraordinárias.

Será trocado todo o piso da praça, incluindo as calçadas 
que margeiam a região. Obra está orçada em R$ 219 mil.

FINANÇAS 04

OBRA 08

Serviços executados pela Prefeitura são esperados há muitos anos pela comunidade

José Aldenir / Agora RN

LUTO 02
PODER 05

Álvaro Dias e Paulinho Freire

Alex Régis / Prefeitura do Natal

Morre aos 81 anos, 
vítima de câncer, 
o prefeito de Nova 
Cruz, Targino Pereira

Álvaro Dias se 
afasta, e Paulinho 
Freire assume 
Prefeitura do Natal

Prefeito estava afastado do cargo havia 
pelo menos três meses para tratar de 
um câncer de próstata. Seu vice, Flávio 
de Beroz, deve assumir imediatamente 
até o fim do mandato, em 2020.

Enquanto vereador do PSDB 
estiver à frente do Poder Executivo,
quem assumirá comando da 
Câmara é Nina Souza (PDT). 
Prefeito titular está na Holanda.

JUSTIÇA 09 BRIGA 11

João Rebouças toma posse com 
promessa de acelerar julgamentos

Ex-BBB se mete em confusão na 
Praia de Pipa e é agredida

Meta do novo presidente do Tribunal de Justiça do RN é chegar 
ao final de 2019 com todo o acervo, de todas as comarcas do 
Poder Judiciário, já digitalizado.

Confusão teria começado após Mayla jogar um copo de bebida 
no rosto de uma moça que teria ficado com um rapaz em que a 
ex-BBB estava de olho.

OPERAÇÃO ZERO 05

Policiais civis 
avaliam parar de 
novo por causa de 
atrasos salariais
Batizada de Operação Zero, a última 
paralisação aconteceu no final de 2018. 
O movimento, que durou quase uma 
semana, fechou delegacias de todo o 
Estado e só acabou após 13° de 2017.
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Decepcionante

A proposta da governadora Fátima Bezerra e sua equipe 
econômica para pagar os salários dos servidores do Estado 
nos próximos meses desagradou o funcionalismo. Em vez de 

priorizar a ordem cronológica nos pagamentos, começando pela 
folha que está mais atrasada – parte do 13° salário de 2017, o novo 
governo vai se dedicar ao pagamento em dia dos próximos débitos 
(e ainda de forma parcelada), deixando para quitar os atrasados 
com receitas extraordinárias que persegue. Sindicalistas ouvidos 
pela coluna classificaram a proposta como “decepcionante”. Já 
havia o temor de que um parcelamento fosse proposto, mas de 
todo o débito existente, não tão ruim como o que foi proposto. Por 
causa disso, a avaliação de alguns líderes sindicais é que, mesmo 
com a afinidade com o atual governo, existe a possibilidade de 
haver conflagração de greve neste início de mandato de Fátima.

>> Alvo de corte. O novo 
governo estadual pretende 
adotar em breve uma série 
de medidas para conter as 
despesas da administração. 
Entre os principais alvos da 
equipe econômica, estão os 
cargos comissionados. Sem fazer 
projeções sobre o tamanho do 
corte, o secretário Aldemir Freire 
(Planejamento e Finanças) disse 
essa deve ser uma das áreas 
prioritárias para enxugamento.

>> Pacote. Algumas das medidas 
cogitadas pela gestão de Fátima 
Bezerra dependem da aprovação 
da Assembleia Legislativa. Neste 
sentido, a nova administração 
prepara um “pacote” com 
projetos de lei que devem ser 
encaminhados para análise dos 
deputados estaduais assim que 
o recesso legislativo terminar. 
A convocação extraordinária 
durante as férias também é 
avaliada.

>> Onda de violência. A cúpula 
de segurança pública do Estado 
monitora com atenção a situação 
nos presídios locais. O receio é que 
a onda de violência coordenada 
por chefes de organizações 
criminosas no Ceará se alastre 
para o território potiguar. No 
estado vizinho, desde a última 
quarta-feira já foram notificados 
centenas de ataques a prédios 
públicos e veículos.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Tem perfil de 
conciliador entre 

partidos dentro e fora 
da base do governo”

Girão Monteiro, deputado federal
eleito pelo PSL no RN

>> Interesse na causa. O 
diretório estadual do PSD, 
partido do ex-governador 
Robinson Faria, pediu à 
Justiça Eleitoral que anule os 
votos obtidos pelo candidato 
a deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL). Detentor de 
mais de 19 mil votos na última 
eleição, Sandro foi eleito, mas 
não chegou a ser diplomado por 
força de uma decisão liminar. 
Atendendo a um pedido do 
Ministério Público – que 
alegou arrecadação e gastos 
irregulares na campanha do 
socialista, a Justiça impediu a 
diplomação até que haja uma 
decisão definitiva no processo, 
mas não anulou os votos, o que 
beneficiaria o primeiro suplente 
do partido: Robério Paulino. 
Caso os votos de Sandro sejam 
anulados, contudo, o beneficiado 
seria do PSD: Jacó Jácome (foto).

 >> Agenda diversionista. O 
deputado estadual Fernando Mineiro 
(PT), que vai chefiar o programa 
Governo Cidadão assim que terminar 
o seu mandato na Assembleia, 
criticou o que chamou de “agenda 
diversionista” do governo de Jair 
Bolsonaro. Segundo o petista, o 
presidente, seus filhos e a ministra 
Damares Alves (Mulher, Família 
e Direitos Humanos) articulam o 
lançamento na internet de temas 
irrelevantes para despistar a opinião 
pública – “desviando a atenção das 
questões centrais”, nas áreas social e 
econômica. “Até quando essa agenda 
fará sucesso?”, questionou o deputado, 
pelo Twitter.

>> Transmissão de cargo. O 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
transmitiu ontem o cargo a Paulinho 
Freire, presidente da Câmara 
Municipal. O chefe do Executivo se 
licenciou do cargo para fazer uma 
viagem a trabalho à Holanda, onde 
participará de uma feira de turismo 
para divulgar o destino Natal.

>> Nova reunião. Uma semana 
depois de assumir o governo, o 
presidente Jair Bolsonaro volta 
a reunir nesta terça-feira os 22 
ministros. Ele quer ouvir cada 
um sobre os planos para este mês, 
eventuais propostas de enxugamento 
e perspectivas. Também estará 
em discussão o texto da reforma 
da Previdência que deverá ser 
apresentado ao Congresso Nacional.

José Aldenir / Agora RN
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LUTO

Morre aos 81 anos o 
prefeito de Nova Cruz, 
Targino Pereira Neto

Morreu na tarde desta 
segunda-feira, 7, aos 81 anos de 
idade, o ex-deputado estadual e 
atual prefeito de Nova Cruz, Targino 
Pereira da Costa Neto (MDB), 
após duas gestões no cargo. Até 
o fechamento desta edição, não 
havia notícias sobre o velório e 
sepultamento do político.

Segundo informações 
extraoficiais, o prefeito estava 
afastado há pelo menos três meses 
do trabalho para tratar de um 
câncer de próstata. Com a morte 
dele, quem deverá ocupar o lugar 
dele será seu vice Flávio de Beroz.

Nascido em Araruna, na 
Paraíba, Targino também atuou 
como promotor de justiça. Em 
novembro passado, ele decretou 
luto oficial de três dias pela morte 
do vereador Fernando Antônio 
Gonçalves Bezerra (PSD).. l

Blog do VT / Reprodução

Prefeito lutava contra um câncer

SEGUNDOS
EM QUINZE

Tribunal divulga edital para 
substituto de Sérgio Moro
O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 4.ª Região (TRF-4), 
desembargador Carlos Eduardo 
Thompson Flores, assinou edital 
para a abertura de concurso para 
o juiz que substituirá Sérgio Moro 
na titularidade da 13.ª Vara Federal 
do Paraná, e, consequentemente, 
assumirá as ações penais da 
Operação Lava Jato. Gabriela 
Hardt, substituta de Moro, assumiu 
a cadeira provisoriamente em 
novembro, quando Moro foi 
anunciado ministro da Justiça e 
Segurança Pública.
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Governo do RN anuncia pagamento de 
30% da folha de janeiro para quinta

FUNCIONALISMO

José Aldenir / Agora RN

Restante do pagamento será depositado até o final do mês e a perspectiva da nova gestão é manter o 
parcelamento da folha por tempo indeterminado; sindicatos de servidores estaduais criticam proposta

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
anunciou no início da tarde des-
ta segunda-feira, 7, a gestores de 
sindicatos ligados às administra-
ções direta e indireta, como será 
o pagamento dos salários do fun-
cionalismo público estadual nos 
próximos meses.

Fátima Bezerra e sua equipe 
econômica afirmaram que, no pró-
ximo dia 10, o Governo irá depo-
sitar pelo menos 30% dos salários 
referentes a janeiro. O restante 
do pagamento será depositado até 
o final do mês. A perspectiva da 
gestão estadual é manter o parce-
lamento do pagamento por tempo 
indeterminado.

“Recebemos o Estado com R$ 
1 bilhão em dívidas junto aos ser-
vidores e apenas R$ 3 milhões em 
caixa. Todo esforço foi feito por par-
te da nossa equipe. Quero anunciar 
a todos que nossa proposta de par-
celamento salarial é pautada na 
questão da previsibilidade e isono-
mia”, explicou Fátima.

A governadora disse também 
que a nova administração busca 
receitas extraordinárias para re-
gularizar os pagamentos e quitar 
os salários em atraso. Neste sen-
tido, a gestão de Fátima Bezerra 
tentará antecipar receitas de 
royalties para todo o mandato e 
vender a operação da conta ban-
cária para pagamento do funcio-

nalismo, hoje a cargo do Banco do 
Brasil.

“Com relação ao passivo, todo 
recurso extra que entrar nos co-
fres do Estado, não havendo im-
pedimento legal, será transferido 
integralmente para integrar os 
salários dos servidores”, anunciou 
a governadora.

Os servidores do Estado ainda 

não receberam o pagamento de de-
zembro nem o 13° salário de 2018. 
Há também pendências da folha 
de novembro de 2018 junto a ser-
vidores que ganham mais de R$ 5 
mil e junto a inativos que também 
ganham mais desse valor com re-
lação ao 13° salário de 2017.

Após o anúncio oficial do Go-
verno, a presidente do Sindicato 
dos Servidores da Administração 
Direta do Rio Grande do Norte, 
Janeayre Souto, disse que a pro-
posta afronta a continuidade dos 
princípios da administração públi-
ca, como a impessoalidade.

Para ela, não é justo a gestão 
de Fátima Bezerra pagar apenas 
30% dos vencimentos, sabendo 
que há várias outras folhas sala-
riais em aberto. “Vamos discutir 
essa proposta com profundidade 
ainda na tarde de hoje [segunda-
-feira, 7]. Não foi um bom diálogo. 
Salário é verba alimentícia e os 
servidores receberam o último pa-
gamento dia 8 de dezembro do ano 
passado”, lamentou. l

Fátima Bezerra, governadora do RN, durante anúncio do calendário salarial

Gestão busca recursos extraordinários 
para pagar as dívidas com servidores

CORRIDA

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Estadual de Fi-
nanças e Planejamento (Seplan) 
iniciou esta semana uma corrida 
pela obtenção de recursos extra-
ordinários e, com isso, conseguir 
pagar o débito acumulado em qua-
tro folhas salariais pendentes do 
governo Robinson Faria. A atual 
gestão prevê o recebimento de R$ 
1,1 bilhão através da antecipação 
de fontes de receita, como o adian-
tamento dos valores dos royalties 
do petróleo.

A quantia é superior ao débi-
to total de R$ 1 bilhão com a fo-
lha salarial do estado – somando 
servidores da ativa, aposentados e 
pensionistas. A soma inclui parte 
do 13º de 2017 e do salário de no-
vembro, além dos vencimentos de 

dezembro e o 13º salário de 2018.
Segundo o secretário estadual 

da Planejamento, Aldemir Freire, 
o governo vai antecipar os royal-
ties do petróleo até 2022 (R$ 500 
milhões); vender a folha salarial 
dos servidores para instituição fi-
nanceira (R$ 240 milhões); e bus-
car os recursos da cessão onerosa 
do pré-sal (R$ 400 milhões). 

A primeira ação para receber 
recursos extraordinários será a 
antecipação dos royalties do petró-
leo. O Governo conseguiu cerca de 
R$ 100 milhões em 2018, mas os 
recursos estão parados em razão 
de uma ação judicial. A equipe 
econômica espera adiantar ainda 
no primeiro trimestre os royalties 
previstos até o ano de 2022. O 

montante total está calculado em 
R$ 500 milhões.

Outra fonte de dinheiro será 
obtida com a venda da folha de 
pagamentos do Estado. Atualmen-
te, a conta é administrada pelo 
Banco do Brasil. Segundo Aldemir 
Freire, o negócio pode representar 
R$ 240 milhões. Na próxima sex-
ta-feira, 11, a equipe econômica 
se encontra com integrantes da 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), em Brasília, para o rece-
bimento de recursos do leilão da 
cessão onerosa do pré-sal. Segun-
do o governo Federal, o leilão pode 
render até R$ 100 bilhões. Deste 
total, os Estados ficarão com 10%  
do total. A previsão é que o leilão 
aconteça ainda neste semestre. l Secretário estadual Aldemir Freire
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Álvaro Dias se afasta, e Paulinho 
Freire assume Prefeitura do Natal

INTERINIDADE

Alex Régis / Prefeitura do Natal

Enquanto vereador do PSDB estiver à frente do Poder Executivo,
quem assumirá comando da Câmara é a vereadora Nina Souza (PDT)

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), assumiu interina-
mente nesta segunda-feira, 7, a 
Prefeitura do Natal. Ele substituirá 
por 10 dias o prefeito Álvaro Dias 
(MDB), que vai participar de uma 
feira turística na Holanda para pro-
mover o destino Natal.

“Vamos otimistas com as pers-
pectivas de divulgar Natal para um 
público importante e de atrair turis-
tas europeus para conhecer e des-
frutar da nossa cidade. A Prefeitura 
estará muito bem conduzida pelo 
amigo Paulinho Freire no período 
em que participarei da missão oficial 
na Holanda”, declarou o prefeito ti-
tular, que, na viagem à Europa, vai 
integrar uma comitiva que conta 
com representantes do Governo do 
Estado e do empresariado.

Enquanto Paulinho estiver à 
frente do Poder Executivo, quem 
assumirá o comando da Câmara é 
a vereadora Nina Souza (PDT). A 
posse dela como presidente interina 

aconteceu nesta segunda-feira, 7.
“É um período curto, mas extre-

mamente significativo. Assumimos 
com responsabilidade, muita pru-
dência e em sintonia com a Mesa 
Diretora para que possamos dar 
continuidade às medidas em prol do 

equilíbrio das contas”, disse Nina.
“Eu tenho total confiança que Ni-

na dará continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos pela mesa diretora e 
aos atos por ela publicados. Desejo boa 
sorte e um bom trabalho nesse perío-
do”, afirmou Paulinho Freire. l

Prefeito Álvaro Dias (MDB) transmite cargo ao vereador Paulinho Freire por dez dias

CARGO

Rogério Marinho é nomeado secretário 
especial de Previdência e Trabalho

José Aldenir / Agora RN

O governo federal formalizou a 
nomeação do economista e deputado 
federal Rogério Simonetti Marinho 
no cargo de secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia.

O deputado federal Marcos 
Montes também foi confirmado no 
comando da Secretaria Executiva 
do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento. As nomeações 
constam de edição extraordinária do 
Diário Oficial da União (DOU) da 
sexta-feira, dia 4.

A mesma edição traz outros no-
mes da Economia, como o do ex-mi-
nistro Esteves Colnago, nomeado se-
cretário de Planejamento e Assuntos 
Econômicos da pasta. Também há 
nomeações e exonerações na Casa 
Civil; Presidência, Agricultura; Mu-
lher, Família e Direitos Humanos; e 
Desenvolvimento Regional. l Rogério Marinho vai ocupar uma das secretarias do Ministério da Economia

OPERAÇÃO ZERO

Policía Civil não 
descarta retomar
paralisação no RN

Os policiais civis do Rio 
Grande do Norte não descartam 
retomar a paralisação dos serviços. 
A informação foi confirmada pelo 
presidente do Sindicato dos Agentes 
da Polícia Civil do RN (Sinpol-RN), 
Nilton Arruda, em entrevista na 
94 FM nesta segunda-feira, 7. “É 
provável uma nova paralisação dos 
serviços tanto da Polícia Civil como 
de outas categorias de servidores 
devido ao não pagamento dos 
salários”, alertou.

Batizada de Operação Zero, 
a última paralisação da Polícia 
Civil aconteceu no final de 2018. O 
movimento, que durou quase uma 
semana, fechou delegacias de todo 
o Estado em protesto pelo atraso 
nos salários. O protesto só encerrou 
após o Governo do Estado pagar 
o 13° salário de 2017. A folha de 
dezembro e o 13° salário de 2018, 
contudo, continuam em aberto.

Nesta segunda-feira, 7, a gestão 
da governadora Fátima Bezerra 
prometeu depositar até quinta-
feira, 10, 30% da folha de janeiro, 
deixando em aberto o passivo 
existente. l

José Aldenir / Agora RN

Protesto dos policiais em 2018

SEGUNDOS
EM QUINZE

Jair Bolsonaro quer alinhar 
nova equipe ministerial
O presidente da República realiza 
nesta terça-feira, 8, a segunda 
reunião com a equipe ministerial, 
no Palácio do Planalto, em Brasília. 
A pauta será o enxugamento 
da máquina pública, a reforma 
Previdência e propostas que serão 
levadas ao Congresso Nacional.

Marcos Corrêa/PR
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JOAQUIM PINHEIRO

Vivemos tempos diferentes que exi-
gem novas práticas políticas, eficientes 
e modernas gestões no serviço público. 
Os atuais e futuros governantes terão que 
se adequar aos tempos atuais realizando 
administrações austeras, eficazes e não 
perdulárias como verificamos atualmente. 
Em razão da crise que vivem Estados e 
Municípios, prefeitos, governadores e 
presidente da República não têm mais o 
direito de esbanjar recursos do contribuin-
te com futilidades. Eventos, a exemplo do 

carnaval, que consomem recursos vulto-
sos do Poder Público, devem ser conti-
dos. Não existe mais espaço para isso. O 
carnaval é uma importante manifestação 
popular que deve ser patrocinado pela 
iniciativa privada e não pelo contribuinte 
brasileiro, já sacrificado. Os organiza-
dores devem procurar parcerias para 
viabilizar a permanência do evento. Ao 
governos caberá prover os meios neces-
sários de infraestrutura, como segurança 
pública, para o sucesso do carnaval. 

Novas práticas 

Leitura rápida1

>> Alternativas para a prefei-
tura . O nome da deputada eleita 
Eudiane Macedo está sendo citado 
nos meios políticos como uma alter-
nativa viável para a Prefeitura de 
Natal nas eleições de 2020. Outro 
nome citado é o do ex-vereador 
Renato Dantas. A primeira, conci-
liadora. Polêmico, o segundo.

>> Novo cerimonista.  Joazinho 
Batista, que é um dos mais compe-
tentes cerimonialistas do Estado, 
recebeu convite da governadora 
Fátima Bezerra e aceitou assumir a 
chefia do Cerimonial do Governo do 
Estado. Joazinho, como é conhecido, 
ficou mais de 3 anos no mesmo car-
go na Câmara Municipal de Natal. 

Funasa era um reduto petista. 
E continua sendo

Na contramão de iniciativas do governo Jair Bolsonaro, a 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) continua tomada 
de conhecidos militantes do PT. O cargo do presidente da 

Funasa está vago desde a saída de Rodrigo Dias, indicado de Michel 
Temer para a Anvisa. Assumiu então Márcio Cavalcante, ex-diretor 
de administração da Funasa/Maranhão, que responde a Processo 
Administrativo Disciplinar na fundação.

>> Velhos enrolados
Em setembro de 2018, o 
TCU identificou indícios de 
superfaturamento de R$12,2 
milhões em contratos da Funasa na 
área de tecnologia.

>> Tudo dominado
Paulo Lyra, segundo colegas um 
petista histórico, virou chefe de 
gabinete do presidente interino da 
Funasa.

>> Governo Dilma
Ruy Gomide Barreira, diretor de 
Engenharia de Saúde Pública, 
voltou a dar as cartas na Funasa. 
Ele está lá desde 2011, no governo 
Dilma.

>> Aliança PT-MDB
Políticos maranhenses sustentam o 
presidente interino da Funasa: o ex-
senador João Alberto e o deputado 
João Marcelo, ambos do MDB.

>> Calaboca diplomático.
O então secretário-geral de 
Cooperação e Comunidades 
Brasileiras no Exterior, 
embaixador Ruy Nogueira, foi 
direto ao assunto na sessão 
que discutiu, certa vez, na 
Câmara, o fim do visto para 
americanos que visitam o 
Brasil. A proposta era de americanófilos como o deputado Carlos Cadoca (PE), 
que acham irrelevante os EUA exigirem vistos de brasileiros: “Reciprocidade é 
igual a virgindade. Não há ‘meio-virgem’”, disparou o experiente diplomata à 
queima-roupa.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ Não haverá 

aumento de 
impostos”

Ministro Onyx Lorenzoni garante 
que o imposto de renda de 

pessoa física vai cair

>> Proposta do imposto 
único voltará com força. 
A transformação do PSL de 
Luciano Bivar em partido 
gigante, que terá a maior 
bancada na Câmara dos 
Deputados a partir de 1º de 
fevereiro, e a presença de Marcos 
Cintra na equipe do ministro 
Paulo Guedes (Economia), como 
secretário da Receita Federal, 
garantem o retorno à pauta de 
discussões do País a criação 
do Imposto Único, adotado em 
vários países. É a bandeira 
empunhada toda vida por Bivar 
e Cintra.

>> O retorno da frente. Agora 
de volta à Câmara, Luciano 
Bivar já articula o ressurgimento 
da Frente Parlamentar pelo 
Imposto Único, com deputados e 
senadores.

>> Na Europa, é IVA. Na 
União Europeia vigora o IVA 
(Imposto de Valor Agregado), 
que incide sobre qualquer tipo de 
pagamento.

>> CPMF boazinha. 
Especialistas propõem a criação 
de tributo sobre movimentação 
financeira cuja alíquota seria 
descontada da versão nacional 
do IVA.

>> Pau que bate em Chico... 
Conversas de bastidores dão 
conta de que o número de 
militares no Planalto sofrerá 
redução. São tantos, milhares, 
que muita gente compara o 
palácio a um quartel. O facão 
serve para eles também.

>> Posse deu 30 no Ibope. 
Coordenado pela Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC), o pool 
de 11 emissoras que transmitiu 

M
arcelo Cam

argo/Agência Brasil

José Aldenir/Agora RN Elias Medeiros

a posse do presidente Jair 
Bolsonaro atingiu 30,3 pontos no 
Ibope de audiência média, ou 19,8 
milhões de pessoas.

>> Que vexame. Coleguinhas 
deveriam dar um Google antes 
de escrever o que não entendem. 
Houve quem publicasse que o 
embaixador Roberto Azevêdo, 
diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
principal órgão multilateral 
do mundo, era “contra o 
multilateralismo”.

>> Perdidos. O presidente 
nacional do PTB, ex-deputado 
Roberto Jefferson (RJ), deve 
se reunir com a bancada do 
partido para definir o que fazer. 
O desmonte do Ministério do 
Trabalho deixou os petebistas 
sem rumo.
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Secretária de Turismo revela a 
busca por voo charter holandês

CAPTAÇÃO

Reprodução / Emprotur

Governo do Estado vai participar de feira turística na cidade de Amsterdã; 
previsão é que Natal receba em novembro primeiros voos do país europeu

A secretária estadual de Turis-
mo, Ana Maria Costa, viajou nesta 
segunda-feira, 7, para a Holanda. 
Ela e integrantes de uma comitiva 
potiguar, incluindo o prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias, participam da feira 
turística Vakantiebeurs, na cidade 
de Amsterdã, que acontece entre os 
dias 10 e 13 deste mês. A viagem 
oficial acontece uma semana após a 
governadora Fátima Bezerra decre-
tar estado calamidade financeira do 
Rio Grande do Norte.

Segundo a titular da pasta de 
desenvolvimento do turismo, os re-
presentantes do Governo apresen-
tarão o material promocional do Rio 
Grande do Norte, dando destaque 
aos cinco polos turísticos do Estado. 

A comita estadual será repre-
sentada pela secretária de turismo, 
Ana Maria Costa, e pela gerente 
de promoção internacional, Naya-
ra Santana. Também se soma, ao 

grupo o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (MDB), que vai se ausentar do 
Executivo pelos próximos dez dias e 
será substituído pelo presidente da 
Câmara de Natal, Paulinho Freire 
(PSDB). 

Ainda de acordo com Ana Maria 
Costa, a participação do Governo na 

feira holandesa se trata do resultado 
de uma ação estratégica dentro da 
proposta de desenvolvimento econô-
mico do Estado através do turismo, 
fomentador da cadeia produtiva do 
Rio Grande do Norte, que é uma 
área de grande geração de emprego 
e renda para o estado. 

“Tal ação já vem sendo planeja-
da e discutida com o trade e viabili-
zada através de recursos do Projeto 
Governo Cidadão”, detalhou ela.

A secretária de Turismo diz tam-
bém que o investimento faz parte do 
esforço para a viabilização de um 
voo charter da cidade holandesa de 
Amsterdam para Natal, previsto 
para começar a operar em novembro 
de 2019 com duas frequências sema-
nais. “Também estão previstas ações 
de promoção do destino na Holanda 
no decorrer do ano em parceria com 
a operadora que irá promover o voo”, 
concluiu. l

Secretária Ana Maria Costa

Blitz na Rota do Sol flagra 18 
motoristas sob efeito do álcool

FISCALIZAÇÃO

Detran RN / Divulgação

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) empregou  ao lon-
go do último fim de semana  mais 
uma ação dentro da Operação Verão 
2019. A fiscalização foi montada na 
Rota do Sol (RN-063) e averiguou 
cerca de 1,6 mil condutores e veícu-
los que circularam na via durante a 
madrugada de sábado para domingo.

A ação encampada pelo Detran, 
por meio da Operação Lei Seca, teve 
o objetivo de evitar que motoristas 
embriagados venham a dirigir veí-
culos automotores e possibilitem a 
ocorrência de acidentes de trânsito. 
Outro ponto importante da fiscaliza-
ção é manter a área do litoral segura, 
evitando delitos relacionados a rou-
bo de automóveis e outros tipos de 
crimes. “Nessa época do ano se torna 
extremamente movimentada devido 
ao período de veraneio e de eventos 
organizados na região”, explicou o 
oficial da Lei Seca, major Charleson.

Durante a fiscalização, foi possí-
vel flagrar 18 motoristas conduzindo 
veículo sob efeito de bebida alcóolica, 

sendo um deles preso por se enqua-
drar na lei de crime de trânsito. 
Nessa situação, além das medidas 
administrativas de multa e perda 
do direito dirigir por um ano, o con-
dutor responde a processo na esfera 
criminal.

Os condutores fiscalizados du-
rante a ação do último fim de sema-
na tiveram a documentação pessoal 
de habilitação e a dos veículos ave-
riguadas pelos policiais. A iniciativa 
busca também combater o roubo de 
automóveis na capital. l

Trânsito ficou lento na Rota do Sol

Diretoria do Igarn discute nova 
gestão das águas para o RN

RECURSOS HÍDRICOS

Igarn / Divulgação

O novo diretor-presidente do 
Instituto de Gestão das Águas do RN 
(Igarn), Caramuru Paiva, promete 
ações para assegurar acesso à água 
potável em quantidade e qualidade 
necessárias ao abastecimento das 
cidades potiguares.

Devido ao longo período de es-
tiagem, que teve uma duração de 
seis anos e, após um ano de inverno 
dentro do normal, as reservas hídri-
cas estaduais atuais correspondem 
a 960,580 milhões m³, em termos 
percentuais, 21,77% da capacidade 
total de armazenamento total dos 
corpos hídricos superficiais estadu-
ais monitorados, o que torna neces-
sária a adoção de ações que visem a 
manutenção da maior quantidade de 
água.  

O diretor-presidente ressaltou 
que o órgão continuará a intensifi-
car ações de gestão que prolonguem 
as reservas hídricas estaduais. “O 
Igarn continuará mantendo uma 
atenção redobrada até que o novo 
período de inverno se confirme e os 

reservatórios possam receber nova 
recarga, visando garantir quantida-
de e qualidade de água, necessárias 
ao abastecimento das populações e 
às atividades produtivas”, disse Ca-
ramuru Paiva.

O Igarn é responsável por execu-
tar as ações de gestão dos recursos hí-
dricos do Estado. Entre as atividades 
realizadas pelo Instituto estão o mo-
nitoramento quantitativo e o qualita-
tivo das águas dos mananciais, assim 
como regularização e fiscalização do 
uso da água. l

Caramuru e governadora Fátima Bezerra

ESTENDIDO

Prefeitura prorroga 
prazo do IPTU com 
desconto até dia 11

Em virtude de problemas 
técnicos ocorridos no sistema 
informatizado da Secretaria de 
Tributação de Natal na última 
sexta-feira, 4, ocasionado pelo 
grande número de acessos ao 
site, o prefeito Álvaro Dias (MDB) 
resolveu estender até o dia 11 de 
janeiro o prazo para pagamento do 
IPTU em cota única para aqueles 
contribuintes que têm direito ao 
desconto de 16%

Embora o pagamento possa 
ser feito até o dia 11 com desconto, 
o contribuinte, para ter o direito 
assegurado, terá que emitir o 
Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM) no site da Semut 
no endereço www.natal.rn.gov.br/
semut até o dia 10 de janeiro. l

PMN / Divulgação

Desconto do imposto será de 16% em Natal
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Reforma da Praça Gentil Ferreira
tem previsão de término em 90 dias

OBRA

José Aldenir / Agora RN

Será trocado todo o piso da praça, incluindo as calçadas que margeiam a região. Também vai ser 
refeita a rampa de acesso e recuperados os bancos de alvenaria. Obra está orçada em R$ 219 mil

A reforma da Praça Gentil Fer-
reira, localizada no bairro do Ale-
crim, na zona Leste de Natal, está 
prevista para começar esta sema-
na. Orçada em R$ 219 mil, a obra 
deve ser concluída em até 90 dias, 
segundo a Prefeitura do Natal.

Será trocado todo o piso da 
praça, incluindo as calçadas que 
margeiam a região. Também será 
refeita a rampa de acesso e recupe-
rados os bancos de alvenaria.

O serviço prevê, ainda, a res-
tauração da unidade que abriga a 
Guarda Municipal no local e a es-
trutura de iluminação, que passará 
por melhorias.

Desde que assumiu, em abril 
do ano passado, o prefeito Álvaro 
Dias se comprometeu com os em-
presários do bairro a abraçar uma 
série de reformas que vêm sendo 
solicitadas ali há mais de uma dé-
cada.

Segundo o presidente da As-

sociação de Lojistas local, a Aeba, 
Pedro Campos, o prefeito tem re-
cebido uma série de sugestões dos 
empresários, entre eles a implan-
tação do estacionamento rotativo 
nas principais vias do Alecrim.

Há 10 anos, a Zona Azul nas 

ruas do Alecrim já foi tentada, mas 
um grupo de lojistas do bairro foi 
contra a iniciativa, que acabou ar-
quivada pelo Município.

“Hoje, a mentalidade desse 
empresário mudou e sabemos que, 
sem disciplinar o estacionamento 

de veículos na principais vias, hoje 
ocupadas em grande parte pelos 
carros dos empregados de lojas e 
ambulantes, não conseguiremos 
trazer a clientela de volta”, afirma.

Segundo cálculos dos próprios 
empresários do Alecrim, o bairro 
já perdeu perto de 40% de sua fre-
quência de clientes, que hoje pre-
ferem a comodidade de estacionar 
seus veículos em áreas de compra 
como os shoppings e lojas dotadas 
de estacionamentos próprios.

Outro problema urgente do 
Alecrim diz respeito ao trânsito 
nas calçadas, também inviabiliza-
do pela presença de ambulantes. 
“Caminhar por aqui é tarefa quase 
impossível”, reconhece Pedro Cam-
pos, da Aeba.

Este assunto tem sido tratado 
junto ao poder público e implicaria 
na remoção e relocação de ambu-
lantes, que em muitos casos não 
concordam com a relocação. l

Accuptat ionsendi aut faceaquo testem ius, tem eaquis ququi tecationem

SOCORRO

Sem salários, agentes penitenciários 
do RN pedem doações à população

José Aldenir / Agora RN

Os agentes penitenciários do Rio 
Grande do Norte estão solicitando 
ajuda da população. Sem receber o 
salário de dezembro, o 13º de 2018 e o 
pagamento das diárias operacionais, 
a categoria relata estar passando 
por sérias dificuldades financeiras.

Por esse motivo, o Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Rio Gran-
de do Norte (Sindasp) tem encam-
pado a luta pelos pagamentos, mas 
decidiu fazer uma campanha para 
arrecadar doações.

“Com o anúncio do Governo do 
Estado de pagar apenas 30% de ja-
neiro no dia 10 e sem dar perspecti-
va do salário de dezembro e do 13º, 
pedimos a sensibilização da socieda-
de e a ajuda daqueles que puderem”, 
diz a presidente do Sindasp, Vilma 
Batista.

“Nem mesmo as diárias opera-
cionais, que é o valor pago quando 
os agentes excedem a carga horária, 

estão sendo pagas. Então, está fal-
tando dinheiro para as necessidades 
básicas como transporte e alimenta-
ção. Vários agentes têm procurado o 
Sindicato pedindo auxílio, mas não 
temos como atender toda demanda”, 
completou.,

A ajuda aos agentes penitenciá-

rios pode ser feita através de doações 
de cestas básicas, no endereço: Rua 
Raimundo Chaves, 1981, Candelá-
ria, Natal – RN.

Também é possível fazer doações 
financeiras, através da conta:

Banco do Brasil / Conta: 114.036-
1 / Agência: 2874 / Sindasp-RN l

Vilma Batista, presidente do Sindasp-RN, reclama de atrasos salariais

REPASSES

Prefeitura do Natal 
conclui pagamento
da folha de dezembro

A Prefeitura do Natal 
concluiu nesta segunda-feira, 7, 
o pagamento de toda a folha de 
dezembro de seu funcionalismo 
municipal.

O pagamento teve início na 
quarta-feira, 2, primeiro dia útil de 
2019, com repasse dos salários 
dos servidores do magistério, da 
Arsban e NatalPrev e de 80% do 
funcionalismo. Na última sexta-feira, 
4, o contingente de servidores pagos 
chegou a 96%, até a conclusão da 
folha nesta segunda. l

José Aldenir / Agora RN

Folha de Natal está em dia
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João Rebouças assume TJRN e quer 
agilizar julgamentos e cortar gastos

NOVO PRESIDENTE

José Aldenir / Agora RN

Uma das medidas a serem adotadas na nova gestão será o corte em 20% dos contratos firmados
pelo Tribunal de Justiça, entre contratos com fornecedores, terceirizados e estagiários, entre outros

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, empossou o desembargador 
João Rebouças como presidente do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJRN) para o próximo 
biênio. Durante a cerimônia de pos-
se, que contou com a presença da 
governadora Fátima Bezerra, João 
Rebouças disse que a prioridade de 
sua gestão será a prestação jurisdi-
cional e a virtualização de todos os 
processos em tramitação no Poder 
Judiciário estadual.

A sessão solene de posse aconte-
ceu na noite desta segunda-feira, 7, 
no Centro de Convenções de Natal. 
“Nós temos como meta deixar o Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte 100% digital, mas também 
100% humano. E a nossa meta é 
julgar mais processos, tanto na pri-
meira, quanto na segunda instân-
cia”, assegurou o novo mandatário 
da Justiça Estadual potiguar. João 
Rebouças citou como exemplo a im-
plantação do sistema do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) em todas 
as comarcas do Estado.

Para ele, a expectativa é che-
gar ao final de 2019 com todo o 
acervo, de todas as comarcas do 
Poder Judiciário, já digitalizado. 
Ou seja, ele pretende acabar o ano 
com o Poder Judiciário totalmente 
digital. “Assim, estaremos comba-
tendo um problema histórico no 
Judiciário, que é a morosidade. 
Vamos tentar dar a resposta que 
a sociedade espera do Judiciário, 

que é o julgamento de seus proces-
sos”, anunciou o novo presidente 
do TJRN.

Questionado sobre como o Tri-
bunal de Justiça atuará frente a 
diminuição de recursos anunciados 
pelo Governo do Estado, o desembar-
gador João Rebouças afirmou que 
a gestão buscará fazer “mais com 
menos”. Ele garantiu que o TJRN 
vai colaborar com o Poder Executivo 

na questão orçamentária e terá por 
meta concentrar esforços na sua ati-
vidade-fim, priorizando os julgamen-
tos de processos - tanto de primeira 
como de segunda instâncias.

Uma das medidas a serem ado-
tadas na nova gestão será o corte 
em 20% dos contratos firmados pelo 
Tribunal de Justiça, entre contratos 
com fornecedores, terceirizados e 
estagiários, entre outros. Indagado 
sobre como será o relacionamento 
com o Governo do Estado, João Re-
bouças disse que espera que seja um 
bom relacionamento, no qual sejam 
respeitados a harmonia e a indepen-
dência entre os poderes, princípios 
constitucionais a serem seguidos 
pelos poderes constituídos.

Sobre o projeto de agregação 
de comarcas, executado na última 
gestão, ele esclareceu que foi uma 
medida necessária e prevista pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e que a nova gestão poderá fazer 
análises para uma adequação a rea-
lidade atual, situação que poderá ser 
mantida ou alterada a depender de 
estudos a serem realizados. l

João Rebouças pretende fazer “mais com menos” no Tribunal de Justiça do RN

ALEGAÇÕES FINAIS

Na ação do sítio de Atibaia, Lula
critica Moro ministro de Bolsonaro

José Aldenir / Agora RN

A defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva apresentou à 
juíza federal Gabriela Hardt, nesta 
segunda-feira, 7, as alegações finais 
na ação penal em que ele é acusado 
de supostas propinas por meio de 
reformas no sítio Santa Bárbara, em 
Atibaia (SP). No calhamaço de 1643 
páginas, um capítulo à parte é dedi-
cado somente ao aceite do juiz federal 
Sérgio Moro para chefiar o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública do go-
verno Bolsonaro.

“Lula fora das eleições e preso — 
graças fundamentalmente à atuação 
do ex-juiz Sérgio Moro”, afirmam os 
dez advogados de Lula.

Segundo eles, “não bastasse ter 
agido para prejudicar o defendente e 
seus correligionários na disputa elei-

toral, o antigo juiz do processo, aban-
donando de vez qualquer aparência 
de imparcialidade, aceitou o convite 
para integrar o governo do presidente 

Jair Bolsonaro, na qualidade de Mi-
nistro da Justiça”.

Os advogados ressaltam que “Jair 
Bolsonaro disputou o segundo turno 
das eleições presidenciais com um 
correligionário do defendente” – refe-
rência a Fernando Haddad.

“Ao longo da campanha realizou 
declarações atentatórias ao Esta-
do de Direito e, no que interessa ao 
processo, ameaçou publicamente o 
defendente e seus correligionários, 
afirmando, em tom de galhofa, que 
iria ‘varrer do mapa esses bandidos 
vermelhos do Brasil’; que o defen-
dente iria ‘apodrecer na cadeia’ e que 
seus aliados políticos, seu concorrente 
aí incluso, seriam jogados ao cárcere 
para ‘ficar alguns anos’ ao lado do de-
fendente”, dizem. l

Ex-presidente Lula está preso

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Candidaturas em de 
Santa Cruz e Passa 
Fica são registradas

Terminou o prazo para o 
registro de candidaturas nos 
municípios de Santa Cruz e Passa 
e Fica. As eleições suplementares 
vão acontecer no próximo dia 3 de 
fevereiro. Desde esta segunda-feira, 
7, já é permitida a propaganda 
eleitoral nos dois municípios.

Duas chapas concorrem em 
cada município. l

Pleitos serão em 3 de fevereiro

José Aldenir / Agora RN
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“TV Globo acha que é maior do que  
ela é”, dispara Marcelo Madureira

CRÍTICA

Facebook / Reprodução

Humorista curitibano criticou a Rede Globo, emissora onde trabalhou
por quase 20 anos, durante o programa Casseta & Planeta Urgente!

No último domingo, 6, a coluna 
de Mônica Bergamo na Folha de S. 
Paulo foi dedicada ao comediante 
Marcelo Madureira, integrante do 
Casseta & Planeta.

Nos últimos anos, ele fez parti-
cipações eventuais em atrações de 
TV e rádio, além de escrever para 
jornais e portais, e criar conteúdo 
para o seu canal no YouTube. Pas-
sou a falar abertamente a respeito 
de política, sem medo de contrariar 
e polemizar.

Em entrevista ao jornal pau-
lista, Madureira criticou a Globo, 
emissora na qual trabalhou por 
quase 20 anos – o programa Casseta 
& Planeta Urgente! esteve no ar de 
1992 até 2010.

“A Globo acha que é maior do 
que ela é”, disse. “Existe vida fora. E 
hoje se vê claramente. A Globo está 
numa decadência”.

Na opinião do humorista, o 
canal da família Marinho ainda se 
destaca pela qualidade das produ-
ções, mas tem dificuldade em avan-
çar no online. l Marcelo elogiou o padrão, mas afirmou que a emissora está em decadência

FICOU SÉRIO

Lulu Santos posta foto com aliança e 
namorado altera status no Instagram

Reprodução / Instagram

O cantor Lulu Santos, 65, usou 
as redes sociais nesta segunda-feira, 
7, para mostrar que a virada do ano 
foi mesmo de renovação para ele. 
“Selfie com aliança”, resumiu o mú-
sico, que namora desde o ano passa-
do com o modelo Clebson Teixeira, 
de 26 anos.

A assessoria de imprensa do can-
tor foi procurada para esclarecer se o 
casal já fez os votos, mas não respon-
deu. Teixeira, no entanto, já mudou 
seu status no Instagram para “mar-
ried” (casado em inglês).

Já os fãs comemoraram a no-
vidade. “Te ver feliz me deixa mais 
feliz ainda. Que vocês sejam felizes 
infinitamente”, parabenizou uma fã. 
“O amor transcende selfies, imagens 
congeladas ou em movimento!!! Feliz 
daqueles que amam e são amados 
verdadeiramente!!!”, afirmou outro. l Cantor decidiu revelar nas redes sociais seu compromisso sério com modelo

INTEIRÃO

Aos 77, cantor Erasmo 
Carlos se casa com 
mulher de 28 anos

Aos 77 anos, o cantor 
Erasmo Carlos informou em seu 
Instagram no domingo , 6, que se 
casou com a pedagoga Fernanda 
Passos, 28, após sete anos de 
relacionamento.

“Após 7 anos de beijinhos 
e carinhos sem ter fim e mais 2 
de maravilhosa convivência, me 
casei ontem no civil com minha 
adorada Fernanda (agora também 
Esteves)…foi uma formalidade 
simples, porém meu coração 
estava em festa agradecendo à 
Deus por esse amor tão lindo ter 
caído em minha vida…uhuuuu”, 
escreveu ele em sua legenda. l

Reprodução / Instagram

‘Setentão’ comemorou no Insta

SEGUNDOS
EM QUINZE

Faustão faz crítica e web 
relaciona fala a Bolsonaro
Fausto Silva causou polêmica nas 
redes sociais na noite do último 
domingo, 6, enquanto apresentava 
o programa Domingão do Faustão, 
da TV Globo. Em crítica à política 
brasileira, o apresentador afirmou, 
sem citar nomes, que o “imbecil 
que está lá e não devia estar” é 
um idiota que está “ferrando todo 
mundo”. No entanto, em 2018, 
a TV Globo já havia gravado 
as edições de 6 a 13 de janeiro 
do programa — período em 
que Michel Temer estava na 
presidência. Até o momento, 
nenhum dos possíveis envolvidos 
na declaração comentaram sobre o 
episódio. l

TV Globo / Reprodução
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Há 2 anos sem sexo, Luiza Brunet 
dispara: “Tesão afloradésimo”

RECUPERADA

Getty Images

Ex-modelo diz que nunca mais esteve com outro homem desde o término do 
casamento com o empresário gaúcho Lírio Parisotto, acusado de agredi-la

Luiza Brunet, de 56 anos, está 
solteira desde que terminou com o 
bilionário Lírio Parisotto, há dois 
anos. Mesmo assim, a beldade ga-
rante que a dor do conturbado térmi-
no não tirou sua vontade de explorar 
a solteirice.

Em entrevista à coluna da Ma-
rina Caruso, do jornal “O Globo”, 
Brunet revela que nunca mais es-
teve com outro homem. “Estou há 
dois anos sem transar nem beijar”, 
dispara.

Ainda assim, a ex-modelo diz 
que está pronta para voltar “com 
tudo”. “Já tinha tirado o útero, o que 
mexe com a libido, e fiquei doente 
depois de tudo, precisei me cuidar. 
Fiz tratamento, coloquei um monte 
de chips (de hormônios), menos o 
da beleza, porque não aguento ficar 
mais bonita (risos). Não tenho mais 
enxaqueca, mau humor. E tô com o 
tesão afloradésimo!”, afirma. l Apesar de ter passado por uma “barra”, modelo diz estar pronta para voltar

BAFÃO

Ex-BBB Mayla se mete em barraco e é 
agredida por mulher na praia da Pipa

TV Globo / Reprodução

O ano de 2019 começou tenso 
para a gaúcha Mayla Araújo, que 
participou do “BBB 17” junto com 
a irmã gêmea, a campeã Emilly. 
Ela se envolveu em uma confusão 
na Praia da Pipa, no Rio Grande do 
Norte, e foi agredida por uma moça 
no primeiro dia do ano.

A briga foi revelada pelo perfil 
Rainha Matos no Instagram. De 
acordo com a página de fofocas, 
Mayla teria jogado um copo de bebi-
da no rosto de uma moça que teria 
ficado com um rapaz em que a ex-
-BBB estava de olho.

Segundo destaca o jornal Extra, 
um vídeo que circula na web mostra 
o momento em que a moça corre 
atrás de Mayla na praia e a pega pe-
los cabelos. A gaúcha teria sido joga-
da no chão e atingida com bofetadas.

No último domingo, 6, seis dias 
após o ocorrido, Mayla publicou uma 
foto com a cabeça coberta com um 
lenço. A assessoria da ex-BBB não 
comentou sobre o episódio. l Mayla teria ficado enciumada ao ver outra mulher com o rapaz de seu interesse

VASCULARIZADA

Graciele Lacerda nega 
uso de anabolizantes 
após foto no Instagram

Graciele Lacerda postou uma 
série de vídeos para negar o uso 
de anabolizantes. A questão foi 
levantada depois que a noiva de 
Zezé Di Camargo postou uma foto 
no domingo, 6, em que aparece 
com veias saltadas.

“Quem malha muito pesado, as 
veias saltam, porque dilata. Como 
eu malhei braço ontem à noite e eu 
estava no sol, as veias dilataram. 
Isso é normal. Não é porque eu 
tomo bomba, anabolizantes. Não 
tenho nada contra quem toma, mas 
não tenho coragem. Prezo muito 
pela minha saúde. Acho que a gente 
consegue resultados, sim, com 
exercícios e alimentação. A gente 
não precisa ficar tomando veneno”, 
explicou Graciele.

Graciele revela que está 
contente com o corpo que 
conquistou. “Braço malhado, corpo 
mais seco, gordura, é uma questão 
de escolha. Cada um tem a sua 
escolha. Eu gosto assim, acho 
bonito assim”, afirma. l

Reprodução/Instagram

Jornalista prefere corpo sarado

SEGUNDOS
EM QUINZE

Meghan recebe oferta para 
última aparição em série
Antes de se tornar duquesa de 
Sussex, Meghan Markle era 
uma atriz com uma carreira em 
ascensão. Ela fazia parte do 
elenco da série “Suits”, na qual 
interpretava Rachel Zane. Segundo 
a mídia, Meghan teria recebido uma 
proposta para fazer uma última cena 
(minutos) na trama. Caso aceite 
o convite, a NBC quer fazer uma 
doação milionária.

Hello! / Reprodução
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“Se eu me livrasse 
de meus demônios, 

perderia meus 
anjos”

(Tennessee Williams)

>> Submarino Amarelo. 
Próximo dia 13 faz 50 anos 
do lançamento do décimo 
primeiro álbum dos Beatles, 
cujo título (Yellow Submarine) 
remetia ao filme de animação 
homônimo lançado em 1968. 
Para comemorar as duas 
datas cinquentenárias, a 
editora Darkside Books lançou 
no final de 2018 uma edição 
em quadrinhos de luxo com 
a aventura ilustrada por Bill 
Morrison, editor da revista 
Mad e um dos desenhistas 
dos Simpsons. A HQ está 
disponível na Amazon, 
Submarino e Americanas.

>> Tiro na mosca. Pergunta do 
rapper Marcelo D2 no Twitter: 
“Que arma dá pra comprar 
com R$ 998,00?”. Resposta do 
escritor e palestrante Bené 
Barbosa: “Nenhuma. Por isso os 
traficantes precisam de muitos 
usuários para financiar as deles. 
Parabéns”. 100% dos usuários de 
drogas são cúmplices do tráfico.

O ensino médio do RN
Cláudia Santa Rosa

Professora

Têm sido comuns algumas 
abordagens sobre o ensino mé-
dio da rede estadual do RN, 
comparando-o ao ensino médio 
dos excelentes institutos fede-
rais (IFs). Ora, não podemos 
esquecer de um detalhe básico: o 
IFRN leva os melhores estudan-
tes, anualmente, para suas uni-
dades. Leva os mais preparados, 
inclusive da rede particular, por 
meio de disputado processo que 
seleciona e classifica “os que sa-
bem mais” para preenchimento 
das suas vagas.

Mantidos com recursos fede-
rais, os IFs conseguem oferecer 
o ensino compatível com o valor 
pomposo de seu custo-aluno, 
infinitamente superior ao valor 
investido no aluno da rede esta-
dual. Sendo assim, com todo res-
peito, os institutos federais têm 
obrigação de ser excelentes, de 
norte a sul do país. Atentemos: na 
Rede Estadual ficam os demais 
jovens, de formação insuficiente 
para ingressar nos disputados 
IFs ou os ótimos que residem 
distantes de uma das unidades. 
Ainda bem que existe uma rede 
estadual que universaliza a ofer-
ta, que inclui os que a procura, a 
rede que não é excludente quanto 
ao acesso e que precisa de mais 
estrutura e mais qualidade para 
garantir o direito à educação dos 
que dela dependem e a tem como 
única opção.

Convém não esquecermos, 
ainda, que o ensino médio da rede 
estadual recebe estudantes não 
somente das escolas estaduais, a 
maioria é oriunda de escolas mu-
nicipais. Como vemos, melhorar 
o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) do ensi-
no médio não depende apenas da 

rede estadual, mas do fortaleci-
mento do regime de colaboração 
com os municípios, naquilo que 
é o essencial. Convém indagar: 
como se esperar IDEB alto no en-
sino médio estadual se os avan-
ços não ocorrerem desde o ensino 
fundamental em toda rede públi-
ca? Finalmente, precisamos aten-
tar para um aspecto importante: 
o ensino médio do RN sempre foi 
o último ou penúltimo do ranking 
elaborado a partir do IDEB. Du-
rante 10 anos - 2005 a 2015 - o 
RN oscilou entre o último e o pe-
núltimo lugar. Fala-se em tercei-
ro pior com tom de espanto: “co-
mo se deixou o estado do RN ser 
o terceiro pior ensino médio do 
país?”. Essas pessoas desavisa-
das se referem à edição de 2017, 
justamente a que houve avanço, 
ainda que tímido. Falam como 
se o estado já tivesse alcançado 
posição melhor e em 2017 tivesse 
despencado para o terceiro lugar, 
de baixo para cima. Um equívoco! 
Além dos projetos de formação e 
acompanhamento que estão em 
curso para fazerem frente à situ-
ação delicada que muitos vibram 
ao propagar, decorrente de uma 
história de pouca atenção ao en-
sino potiguar, é preciso falarmos 
em escolas técnicas e escolas de 
tempo integral, do ponto de par-
tida que o RN se encontra: a rede 
estadual já conta com 40 escolas 
de ensino médio e 20 de ensino 
fundamental em tempo integral, 
além de 62 unidades ofertando 
ensino técnico. Portanto, esta-
mos a falar de um problema que, 
há dois anos, vem sendo tratado 
com a atenção merecida pelos 
que fazem a educação potiguar - 
do órgão central às escolas - por 
meio de estratégias sustentadas 
por programas, projetos e ações 
claramente definidas, à luz do 
Plano Estadual de Educação.

Eros Grau. Natal precisa 
resgatar de alguma forma o 
liame afetivo com um dos mais 
cultos ministros que passaram 
pelo Supremo e pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, o gaúcho Eros 
Roberto Grau, que aqui morou 
e foi alfabetizado entre 1945 e 
1950, cursando o primário no 
Instituto Batista e no Colégio 
Salesiano.

Parnamirim Field. O velho 
aeroporto da cidade vizinha 
entrou na pauta das redes 
sociais desde sábado, após 
o presidente Bolsonaro 
expressar o desejo de o Brasil 
voltar a ter uma base militar 
dos EUA. Seguidores do 
capitão em vários estados 
postaram apoio indicando 
Parnamirim como sugestão.

Terrorismo. Alguns aspectos 
do caos no Ceará demonstram 
que os ataques não podem 
ser coisa de apenas bandidos 
comuns. Explodir viaduto e 
derrubar antenas de telefonia 
parecem mais ações com táticas 
guerrilheiras. Ninguém se 
surpreenda se o governo federal 
revelar um braço político na 
baderna.

Mídia do B. O governo Bolsonaro 
é o primeiro a não utilizar a 
mídia tradicional das televisões 
abertas e fechadas para veicular 
um filme publicitário com a sua 
logomarca oficial. O vídeo com o 
slogan Brasil Pátria Amada está 
circulando apenas na internet, 
principalmente em redes como 
Twitter e WhatsApp.

Globo de Ouro. Na última 
semana de 2018, publiquei aqui 
e no meu www.ogaloinforma.
com.br duas crônicas sobre 
cinema onde destaquei o ator 
Jeff Bridges e o filme mexicano 
Roma. E ambos foram premiados 
na festa do Globo de Ouro, 
o primeiro da temporada de 
premiações no cinema e na TV.

O mesmo direito que a concessão 
pública tem de bater no governo,

o governo tem de retaliar. 

(Yane Rosa Carvalhaes)

Fátima Bernardes é a única mulher 
que tem um namorado chamado 
Namorado da Fátima Bernardes.

(Priscilla 011)

Após defender Maduro, PT 
está lançando a hashtag 

#DitaduraLivre

(Ivanaldo Costa Dutra)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornalista José Simão: 
“Bolsonaro desmente Paulo 
Guedes que desmente Onyx que 
desmente o Paulo Guedes que 
desmente o Bolsonaro!”;
 
...do jornal O Globo: “Flávio 
Bolsonaro não responde a 
convite do MP para prestar 
depoimento”;
 
...do portal de notícias UOL: 
“Em resposta a Bolsonaro, 
juízes convocam ato em SP por 
Justiça do Trabalho”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> “Bolsonarizando” os alunos.Uma 
nota publicada no jornal O Globo, dia 
desses, causou arrepio entre reitores de 
universidades de todo o Brasil. O texto, que 
já foi amplamente compartilhado e discutido 
entre as principais “cabeças” acadêmicas, sob o 
título de “despetização”, conta que o Ministério 
da Educação estuda uma maneira de, em 
outras palavras,  ‘bolsonarizar’ as bolsas 
de estudo concedidas para pós-graduação e 
doutorado no exterior. “Estão sendo estudados 
novos critérios para se conceder bolsas de 
estudo. O critério ideológico será eliminatório. 
Se não passar por este, não avançará para 
os seguintes”, diz a nota, que ainda afirma 
coisa pior: “Também está em discussão a 
possibilidade de se interromper algumas 
bolsas já concedidas e com alunos em plena 
atividade usando o mesmo critério”.  
 
>> A ideologia que pode. Em outras 
palavras, se o estudante não tiver ideologia 
que “combine” com o atual governo - ou 
seja, se tiver ideiais mais alinhados com a 
esquerda, ou “com o PT”, como eles adoram 
dizer - pode juntar os cadernos e canetas, pois 
não terão lugar em bolsas de estudo durante 
a gestão ultraconservadora. Quer dizer, eles 
combatem a “petização”, mas querem impor 
uma ‘bolsonarização’ dos estudantes de 
universidades federais. É um absurdo atrás 
do outro... 
 
>> Equipe de peso. A nova secretária de 
Comunicação do Estado, jornalista Guia 
Dantas começou a montar e indicar seus 
auxiliares. Para ser seu secretário Adjunto 
de Comunicação, Guia escolheu o jornalista 
Vicente Neto. Já  para assumir a direção 
Geral do Departamento Estadual de Imprensa 
(DEI), a jornalista indicou Carlos Peixoto.

>> Mudanças rápidas. A vereadora 
Nina Souza (PDT) assumiu interinamente, 
nesta segunda-feira, 7, a presidência da 
Câmara Municipal de Natal. Nina, que é 
vice-presidente, assumirá o cargo por 10 
dias, período que o presidente da Câmara, 
vereador Paulinho Freire (PSDB), ficará à 
frente da Prefeitura Municipal do Natal. 
Paulinho assume a Prefeitura em virtude do 
afastamento do Prefeito Álvaro Dias (MDB) 
para viagem oficial internacional.

>> Vem verão. O verão tem início e um dos 
mais tradicionais e premiados restaurantes 
do litoral sul, o Paçoca de Pilão, na praia 
de Pirangi, define sua programação com 
novidades musicais e gastronômicas, 
tornando a praia mais frequentada do verão 
potiguar, mais animada e feliz. Todas as 
quartas-feiras o Paçoca apresenta a Noite 
Italiana, deixando às quintas-feiras com 
som instrumental de Dionísio Lima. Quem 
for nas sextas, vai curtir samba com Analuh 
Soares.

Reveillon 2019: Marília Queiroz, 
Eduardo Patrício e Diógenes Cunha

Patrícia Abravanel tem exibido 
o novo barrigão no veraneio 
potiguar. A apresentadora do 
SBT, filha de Sílvio Santos, terá 
mais um menino com o marido 
deputado federal do RN Fábio 
Faria. O casal já tem Pedro e Jane

Governadora Fátima Bezerra participando, como faz 
tradicionalmente todos os anos, da Procissão de Santos Reis, 
percorrendo as ruas das Rocas, Praia do Meio, Brasília Teimosa 
e Santos Reis. “Hoje (6), pela primeira vez como governadora. 
O sentimento é de gratidão, alegria e esperança renovada pra 
poder continuar trabalhando muito pelo RN”, disse ela

Em clima de Ano Novo, Homero 
Medeiros e Luiza de Marilac

João NetoJoão Neto

Instagram

Twitter

>> Dica. Os turistas hospedados nos 
hotéis da Via Costeira, Av. Roberto 
Freire e praia de Ponta Negra podem 
usufruir das facilidades do transfer 
gratuito do Natal Shopping. O 
serviço, que começou nesta segunda-
feira, 7, segue até 3 de fevereiro. O 
veículo faz o percurso todos os dias, 
sempre das 15h às 21h. 
O translado do Natal Shopping já é 
um serviço consolidado nesta época 
do ano, e tem como proposta oferecer 
mais conforto e comodidade aos 
clientes que vêm conhecer Natal.
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Agarre a oportunidade de estudar em outra 
cidade ou fazer curso de idioma. Evite 
provocar discussões: Marte deve inflamar sua 
agressividade. 

É provável que o emprego dos sonhos bata à 
sua porta. Mas revise suas ideias, que podem 
não ser viáveis neste momento. Atenção para 
rompimento precipitado no namoro. 

 Você deve se dar bem com assuntos ligados a 
seguro ou previdência. Sinal de reviravoltas na 
carreira: mantenha a calma. Pode desfazer um 
mal-entendido com sua cara-metade.

Pode sentir desconforto em viagem. 
Entrevista de emprego talvez sofra mudança 
e seja desmarcada: não desanime. Sua saúde 
pode exigir cuidados. 

Foque em suas metas e use sua intuição. Poderá 
se desentender com um amigo, mas não leve 
esse conflito tão a sério. Abra seu coração para 
compartilhar seus planos com seu par.

Vai sentir interesse no trabalho e na parceria 
com os colegas. Sua grana estará protegida. 
Evite se aventurar em assunto que acabou 
de conhecer. 

Poderá receber notícia de uma entrevista de 
emprego que não botava fé. Sua vida com a 
pessoa amada estará cheia de acontecimentos, e 
decisões divertidas deverão ser tomadas.

Você irá melhorar a produção no trabalho se der 
mais atenção aos superiores. Pode gastar sem 
precisar e arrumar dívida desnecessária. Estará 
muito envolvente e atrairá uma nova conquista.

Se você procura emprego, destaque seu senso 
de responsabilidade nas entrevistas. Mudanças 
imprevistas em viagens. É bem provável que sua 
união tenha as promessas de lealdade renovadas.

Seu humor não estará dos melhores. Trabalho 
com a família vai exigir maior dedicação da sua 
parte. No romance, talvez se sinta preso(a) à 
rotina: proponha novos passeios ao seu amor.

Há possibilidade de vantagens no campo 
profissional se confiar na sua competência. Evite 
fazer empréstimos se não quiser perder um(a) 
amigo(a). Leve a sério quem ama.

Talvez receba um chamado de última hora para 
questões de trabalho. Você vencerá os desafios 
com bastante persistência. Sua convivência com 
seu par trará mais confiança e segurança aos dois.

O Encapuzado conversa com Gabriel. Judith revela aos guardiães que viu a forma humana de Léon. Robério 
vai à casa de Valentina, e Sampaio se irrita. Sóstenes se preocupa com o comportamento de Luz. Gabriel 
questiona Eurico sobre a desapropriação do casarão. Gabriel abandona Luz e se muda para o casarão.

 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)

Danilo implora para Cris/Julia acreditar nele. Edméia/ Grace fica perturbada ao ver uma sombra na foto ao lado 
de Priscila. Vicente diz a Felipe que Alain não tem culpa por sua morte. Cris/Julia promete a Eugênio nunca mais 
ver Danilo. Eugênio se surpreende quando Cris/Julia afirma que Danilo tem um filho com Maristela. 

ESPELHO DA VIDA

Livaldo segue para o duelo com Januza. Lalá conta a Vera Lúcia como conseguiu dinheiro. Bento lê as 
regras do duelo para os oponentes. Paulina consegue avisar a Marocas que as balas da pistola de Dom 
Sabino foram adulteradas. No momento em que os dois atiram, Samuca e Marocas caem sobre seus pais.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO

Marília Mendonça recebeu 
duras críticas de uma internauta 
após o réveillon em Fortaleza, no 
Ceará. A cantora teria se negado 

Fã se revolta com esnobada 
de Marília Mendonça no CE

MAL-EDUCADA
Instagram / Reprodução

Cantora foi alvo de críticas na web

Cantora atribuiu suposto 
mal-entendido à agitação de 
fim de ano e se desculpou

tirar uma foto com a fã, que recla-
mou da postura da sertaneja nas 
redes sociais.

“Ela estava batendo e postando 
fotos, mas quando eu me aproximei 
com meu filho de quatro anos para 
pedir uma, essa mal-educada virou 
as costas quando dei ‘Bom dia’ e 
mandou uma mais nojenta ainda 
falar por ela, dizendo que não que-
ria. Me esnobou”, desabafou.

Em sua defesa, Marília atribuiu o 
suposto mal-entendido à agitação de 
fim de ano e pediu desculpas à fã. l
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

ANTÔNIO NETO DE ARAÚJO, CNPJ: 03.365.159/0001-06, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Alteração, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Rua 
Egídio Chagas do Nascimento, 39, Bairro Centro. CEP: 59.990-000. Rafael Fernandes/RN.

JOÃO ALEXANDRE JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

LICENÇA AMBIENTAL

COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, inscrita no CNPJ: 
13.010.707/0003-92  torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 06/12/2018, através do Processo Administrativo Nº 036235/2018-89, a Licença 
Ambiental de Operação para o funcionamento de um Empreendimento Não Residencial – Institui-
ção de Ensino, com área construída de 8.075,26 m² em um terreno de 14.041,35 m², situado na 
Avenida Duque de Caxias, 335, Ribeira – CEP 59.012-530  - Natal / RN, ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

VERA CRUZ AMBIENTAL SPE – LTDA., CNPJ: 29.309.384/0001-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Prévia, com prazo de validade até 28/12/2020, em favor do empreendimento 
Aterro Sanitário para Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos, localizado na Fazenda 
Campos Verdes, Zona Rural, Vera Cruz.

Dâmocles Pantaleão Lopes Trinta
Sócio Administrador

LICENÇA AMBIENTAL

OSWALDO GUEDES DE FIGUEIREDO NETO, CPF: 876.794.854-53, faz saber 
conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 02/05/2018, 
através do Processo Nº. 00000.029776/2018, o licenciamento ambiental de instalação 
de um edifício comercial tipo clínica, situado à Rua José Xavier, s/n – Lagoa Nova - Na-
tal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer 
esclarecimento.

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

SDM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.2018.802/0001-06, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Prévia, com prazo de validade até 28 de dezembro de 2020, em 
favor do empreendimento Loteamento Jardim das Palmeiras, localizada na Av. Jundiaí 
(RN160), S/N, Zona de Expansão Urbana, Macaíba-RN.

Sânzia Pereira de Queiroz Freitas
Diretora Administrativa

CONCESSÃO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO PERAÇÃO

I. F. A. DE ALBUQUERQUE - ME, CNPJ: 27.189.966/0001-75, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Regularização Operação, Prazo Validade: 28/06/2019, para a Comércio 
Varejista de Combustivel Líquidos, Capacidade 30,0m3, Localizado Av. Dr. Carlindo Souza 
Dantas, 377, Centro, Caicó-RN.

IVANILTON FERNANDES ARAUJO DE ALBUQUERQUE
PROPRIETÁRIO

SPORT CLUB DE NATAL
EDITALDE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo do SPORT CLUB DE NATAL, no uso das suas atri-
buições estatutárias, convoca os Conselheiros para uma Reunião Ordinária, na 3ª feira dia 15/
Jan, às 17h00 em 1ª convocação com a maioria dos seus membros, ou às 17h30 em 2ª convoca-
ção com qualquer número, na sua sede, para:

1) Apreciar as contas da Diretoria, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório da Presidência.
 2) Apreciar e julgar pedido de eliminação de sócio.

Natal, 07 de janeiro de 2019 
Jair de Lima Paiva -  Presidente

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZA-
ÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO RADIÓLOGI-
CO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

AVISO DE SESSÃO DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que a sessão do processo em comento foi deserta. Ficando reabertos os prazos da licitação. 
A sessão pública dar-se-á no dia 21/01/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: http://macaiba.rn.gov.br/serivços/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h30min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 07/01/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 093/2018, com o objetivo de RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DA UPA – PRONTO 
ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES. A sessão pública dar-se-á no dia 23/01/2019 
às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 
17h00min. Macaíba/RN, 07/01/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2019

O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Imobiliárias, Incorporadoras, 
Loteadoras, Colonizadoras, Urbanizadoras e Administradoras de Imóveis do Estado 
do Rio Grande do Norte – SECOVI/RN, CNPJ nº 04.951.756/0001-77, sediado na 
Av. Senador Salgado Filho, 1791, 2º andar, Sala 202, Edifício Elali, Lagoa Nova, CEP 
59056-000, Natal/RN, com base territorial no Estado do Rio Grande do Norte, em cum-
primento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, NOTIFICA as Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis próprios ou de Terceiros, Imobiliárias, In-
corporadoras de Imóveis, Loteadoras, Colonizadoras e Urbanizadoras, optantes pelo 
pagamento da Contribuição Sindical Patronal de 2019, conforme artigos 578 e 579 da 
CLT alterados pela Lei nº 13.467/2017, que o recolhimento deverá ser efetuado até o 
dia 31 de janeiro de 2019, de acordo com os valores da tabela expedida pela CNC para 
o exercício 2019, e, após esse prazo, será atualizado na forma do art. 600 da CLT. A 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana será enviada pela via postal ou, 
em caso de não recebimento e havendo interesse no pagamento, poderá ser obtida 
através do site www.secovirn.com.br, solicitada pelo telefone (84) 3223-6687 ou e-mail 
contato@secovirn.com.br. Natal/RN, 08 de janeiro de 2019.

Renato Alexandre Maciel Gomes Netto - Presidente.
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Com dúvidas, técnico do América
se diz ansioso por início do Estadual

PREPARAÇÃO

Canindé Pereira / América FC

Luizinho Lopes, ex-jogador e membro da comissão técnica alvirrubra, vai trabalhar pela primeira vez 
como treinador da equipe profissional; estreia será na quinta-feira, 10, contra o Santa Cruz de Natal

A poucos dias da estreia no Cam-
peonato Potiguar, o América segue 
trabalhando firme para a estreia 
contra o Santa Cruz de Natal, na 
próxima quinta-feira, 10, na Arena 
das Dunas. Será um momento ím-
par para o técnico Luizinho Lopes, 
que comandará a equipe principal 
pela primeira vez em um jogo oficial.

“É a realização de um sonho pra 
mim, estrear como técnico do Amé-
rica, um clube centenário que muito 
me orgulha. Nasci e me criei aqui 
dentro, como desportista. Imagino 
que o torcedor também esteja ávido 
por ver o time entrar em campo no-
vamente e conquistar uma vitória”, 
disse o comandante.

Na última semana, quatro novos 
atletas se apresentaram ao técnico 
americano como reforços para a tem-
porada. O desempenho dos que já es-
tavam trabalhando nos dois amisto-
sos contra o Botafogo-PB deixaram 

dúvidas na cabeça do treinador, que 
admitiu ainda não ter uma equipe 
fechada para a estreia.

“É um grupo muito heterogêneo. 
Os jogadores foram chegando em 
partes e a gente não conseguiu fazer 

toda a pré-temporada com todos que 
nós almejávamos. Eu diria que de-
pois dos dois amistosos, já fica uma 
dúvida. Eu estava praticamente com 
o time definido, mas, de acordo com 
os jogos, com a evolução de alguns jo-

gadores, tem uma situação ou outra 
que nós estamos para definir ainda”, 
completou.

ARBITRAGEM
Nesta segunda-feira, 7, a Fe-

deração Norte-Rio Grandense de 
Futebol (FNF) divulgou a arbitra-
gem dos jogos da primeira rodada 
do Campeonato Potiguar. O jogo do 
América, que será diante do Santa 
Cruz de Natal, terá o comando Caio 
Max Augusto Vieira. 

Ele, que é do quadro da Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF) e 
frequentemente apita jogos da Série 
A do Campeonato Brasileiro, será 
auxiliado por Flávio Gomes Barroca, 
também da CBF, e Rômulo Bruno 
Campos Alves, da CEAF-RN. 

O quarto árbitro do jogo de es-
treia rubro será Rogério Messias de 
Araújo. O duelo está agendado para  
se iniciar às 20h, na Arena. l

Luizinho Lopes durante treinamento na Arena América, em Parnamirim

NOVO VÍNCULO

Cruzeiro fecha renovação de contrato 
com Thiago Neves por mais dois anos

Marcelo Germano / CA Juventus

O Cruzeiro oficializou nesta se-
gunda-feira a renovação de contrato 
do meia Thiago Neves. Após uma 
reunião na Toca da Raposa II, em 
Belo Horizonte, o jogador assinou 
um novo vínculo com o clube minei-
ro, que terá duração até o final da 
temporada de 2020, com possibilida-
de de prorrogação para 2021.

Desde o final do Campeonato 
Brasileiro, no início do mês passa-
do, especulações davam conta de 
uma transferência de Thiago Neves 
para o Grêmio, que poderia ceder o 
atacante Luan. Nada disso se con-
cretizou e na última quinta-feira, na 
reapresentação do elenco, o vice-pre-
sidente de futebol, Itair Machado, 
já havia anunciado a renovação do 
contrato, agora de forma oficial com 
a assinatura do meia.

Caso dispute 42 partidas nesta 
temporada, o vínculo de Thiago Ne-
ves será automaticamente renovado. 
“Sou muito feliz no Cruzeiro. Estou 

muito satisfeito com a renovação. 
Era o que todos nós queríamos. 
Obrigado, Nação Azul, pela força 
e incentivo que eu tenho recebido. 
Continuamos juntos em busca de 
todos os nossos objetivos”, declarou 
o meia, em declarações reproduzidas 

no site oficial do clube mineiro.
hiago Neves tem um currículo 

vitorioso no Cruzeiro. O meia, com 
33 anos, chegou ao clube em 2017 e 
desde então atuou em 112 jogos, com 
32 gols. No currículo, tem o bicampe-
onato da Copa do Brasil.  l

Jogador assinou um novo vínculo com o clube mineiro até o fim de 2020

COPINHA

América e Visão 
Celeste seguem vivos; 
ABC já está eliminado

No último fim de semana, o 
trio potiguar entrou em campo pela 
segunda rodada da Copinha. No 
entanto, os resultados não foram 
dos melhores para todo mundo. 
América e Visão Celeste venceram 
seus jogos, mas o ABC perdeu e já 
está matematicamente eliminado. 
Agora, os dois que seguem vivos 
vão disputar a classificação na 
última rodada. O América encara 
o Inter de Limeira-SP, e o Visão 
Celeste medirá forças diante do 
Uberlândia-MG. Se vencerem, 
ambos se classificam. l

Marcelo Germano / CA Juventus

Atletas do América na Copinha


