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Ministério Público pede cassação 
de Walter e Raimundo Fernandes
Para o órgão, políticos participaram de evento caracterizado 
como “showmício” em Patu, na região Oeste Potiguar. A 
prática é proibida pela legislação eleitoral.
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

PREVIDÊNCIA 08

Rogério Marinho confirma que vai 
ocupar cargo no governo Bolsonaro
Em nota, o tucano disse que a meta de sua gestão à
frente de secretaria será aprovar uma reforma para a 
previdência social ainda no primeiro semestre de 2019.
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Servidores de Natal vão ter 
13º na conta antes do dia 5

Moradores reclamam de 
insegurança em passarela

Prefeito Álvaro Dias (MDB) afirma que salários do funcionalismo estarão em dia logo no início do mês de
janeiro. Melhora na arrecadação e arrefecimento da crise faz gestor projetar cenário otimista para 2019.

Equipamento próximo ao posto Dudu, em Parnamirim, 
está com a tela de proteção danificada e aberta.

EM DIA 04

BR-101 08

Falta de proteção em um dos lados da passarela aumenta risco de acidentes na área

CedidaSECRETARIADO 04

Virgínia deixará secretaria em Natal

Elpídio Júnior / CMN

Fátima anuncia 
Virgínia Ferreira
para a Secretaria
de Administração
Governadora eleita destacou que 
as metas de Virgínia serão controle 
nos gastos públicos, modernização 
da gestão, contenção de despesas 
e valorização de servidores.

CORRUPÇÃO 04

RETAGUARDA 10

Nova operação da 
Polícia Federal mira 
José Agripino e mais
cinco parlamentares

Edição 2018 do 
Carnatal terá limpeza e 
segurança reforçadas 
durante os dias da folia

Operação Ross tem como objetivo 
investigar o recebimento de propina da 
JBS por parte de seis parlamentares 
entre os anos de 2014 e 2017.

Com a chegada das férias e festejos 
como Carnatal, a coleta de lixo na 
capital será intensificada. Além disso, 
efetivo policial será reforçado.



Ajuste contábil

Prefeitos do Rio Grande do Norte querem que o Tribunal de 
Contas do Estado autorize as gestões municipais a mudarem 
a forma de calcular os gastos com pessoal. Atualmente, uma 

porção significativa de municípios extrapola os limites impostos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal para despesa com funcionalismo. Um 
grupo de gestores defende que o cálculo das despesas com pessoal nas 
prefeituras exclua os gastos com servidores lotados em programas 
federais executados nos municípios. Pela estimativa da Femurn, 
entidade que representa os prefeitos do Estado, a eliminação desse 
tipo de despesa do cálculo geral poderia desonerar a folha das gestões 
em até 20%.

>> Crise. Segundo o presidente 
da Femurn, Leonardo Cassimiro 
(Naldinho), cerca de 80% das 
prefeituras potiguares (são 167) 
têm gastos com pessoal superiores 
aos limites estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. “Quando 
os programas vêm, a gente contrata 
e isso estoura o limite prudencial. 
Tirando essa despesa do cálculo, 
os municípios ficariam dentro do 
limite”, afirma.

>> Trampolim da Vitória. A 
Assembleia Legislativa realiza 
nesta terça-feira, 12, a partir das 
9h, sessão solene em homenagem 
aos 60 anos de emancipação 
política da cidade de Parnamirim, 
na Grande Natal. A solenidade, 
proposta pelo deputado Carlos 
Augusto Maia (PCdoB), vai 
condecorar 15 personalidades da 
cidade, incluindo o prefeito, Rosano 
Taveira (PRB), e o presidente da 
Câmara, Irani Guedes (PRB).

>> Prioridade. A Câmara 
Municipal de Natal tem priorizado, 
na reta final deste ano legislativo, a 
votação de projetos de lei e demais 
proposições legislativas de autoria 
de vereadores que deixarão a casa 
no início do ano que vem para 
assumir outros mandatos. Estão 
nesse grupo: Natália Bonavides 
(PT), eleita deputada federal, e 
Eudiane Macedo (PTC), Ubaldo 
Fernandes (PTC) e Sandro 
Pimentel (PSOL), eleitos deputados 
estaduais. Os quatro vereadores 
têm recebido especial atenção da 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“O Brasil tem tudo. 
E o que nós somos? 

Somos o que não 
deveríamos ser”

Presidente eleito Jair Bolsonaro, 
durante almoço com cantores 

sertanejos nesta terça-feira

>> Ciclismo. O deputado 
estadual Nélter Queiroz (MDB, 
foto) apresentou projeto de 
lei na Assembleia Legislativa 
que cria Áreas de Proteção aos 
Ciclistas de Competição (APPC) 
nas vias públicas do Rio Grande 
do Norte. A proposta prevê a 
delimitação de trechos com 
mínimo de 1 Km linear nos dois 
sentidos das vias - totalizando 
2 Km lineares. O primeiro 
trecho seria na RN 063, mais 
conhecida como Rota do Sol.

direção da casa.

>> Operação Ross. Prestes a 
perder o foro privilegiado, o senador 
potiguar José Agripino Maia (DEM) 
– que não voltará para Brasília 
em 2019 – viu ontem seu nome ser 
implicado em mais uma operação 
da Polícia Federal. Endereços 
do democrata só não foram alvo 
de busca e apreensão porque o 
ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo, não autorizou. Agripino 
foi coordenador da campanha de 
Aécio Neves à Presidência em 2014.

>> Surpresa. A governadora eleita 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra (PT), surpreendeu ao 
anunciar Virgínia Ferreira para 
a Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos em seu 
governo. Virgínia foi secretária 
durante boa parte da gestão de 
Carlos Eduardo Alves (PDT) – 
adversário de Fátima no 2° turno 
da eleição estadual – na Prefeitura 
do Natal, inspirando inclusive o 
plano de governo do pedetista no 
último pleito.

>> Prejuízo eleitoral. O deputado 
federal Rogério Marinho (PSDB) 
parece gostar de desafios. Após o 
imenso desgaste sofrido na relatoria 
da reforma trabalhista durante o 
governo de Michel Temer – que lhe 
custou a reeleição para a Câmara 
–, agora o tucano vai assumir a 
liderança na defesa pela reforma 
previdenciária no governo de Jair 
Bolsonaro.

Eduardo Maia / ALRN
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Uma característica desses tempos 
atuais é a presença feminina no 
mercado de trabalho formal, como 
profissionais das mais diversas 
áreas. Não diferente é em relação às 
empresas familiares, ocupando as 
mulheres um importante papel como 
herdeiras e sucessoras, bem como 
também fundadoras de suas próprias 
empresas. 

Na figura de herdeiras, o desafio 
é gerir o patrimônio alavancado por 
seus pais ou esposos e para elas 
deixados. Uma reflexão importante 
é o relevo no nosso direito pátrio 
quando pensamos pela ótica da 
herdeira-esposa, principalmente por 
questões como regime de bens, tendo 
sido o regime total de bens o mais 
adotado no passado, em detrimento 
ao regime mais apregoado nos 
nossos dias – regime parcial de bens. 
Este, como o nome sugere, é parcial: 
apenas os bens adquiridos após o 
matrimônio serão comuns ao casal. 

Qual é o melhor regime para o seu 
matrimônio é uma dúvida que todos 
devem ter consciência antes mesmo 
de casar.

Já para aquelas mulheres 
que querem exercer o papel 
de sucessoras, o destaque é a 
necessidade de se buscar as 
competências necessárias para 
exercer essa função – regra comum 
também para os homens, é claro. 

Daí, é importante aos fundadores 
o exercício da mentoria com suas 
herdeiras, criando um ambiente 
harmonioso e propício para 
o desenvolvimento das suas 
competências de líderes.

Por fim, uma palavra para as 
mulheres fundadoras de empresas: 
criar uma família e um negócio 
é maravilhoso, parabéns! Essa 
realidade está muito presente na 
vida de cada vez mais mulheres 
brasileiras, e pensar no seu negócio 
se perpetuando através de seus filhos 
é uma missão de menor envergadura 
apenas ao seu papel de mãe!

ARTIGO

Mulheres
no comando
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Semio Timeni, consultor empresarial
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Álvaro Dias espera pagar 13°
dos servidores até 5 de janeiro

FOLHA

José Aldenir / Agora RN

Emedebista - que está há pouco mais de oito meses no cargo - disse estar 
“otimista” quanto ao futuro financeiro da Prefeitura, após período de crise

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), espera concluir até o dia 5 
de janeiro de 2019 o pagamento de 
todas as folhas salariais devidas ao 
funcionalismo público municipal, 
incluindo o 13° salário deste ano, e 
manter em dia a quitação da folha a 
partir de então.

Em entrevista à 98 FM, o eme-
debista - que está há pouco mais 
de oito meses no cargo - disse estar 
“otimista” quanto ao futuro finan-
ceiro da Prefeitura do Natal, após 
grave crise que resultou em atraso 
de salários.

Álvaro lembrou que Natal cos-
tumava arrecadar cerca de R$ 150 
milhões por mês, mas que, durante 
a crise, o rendimento caiu para cerca 
de R$ 80 milhões mensal. De acordo 
com o prefeito, o valor dos recursos 
hoje é de R$ 100 milhões/mês, o que 
contribui para uma melhora na ges-
tão municipal.

“Com a crise, muitas empresas 
demitiram funcionários e o dinhei-
ro deixou de circular. Nessa época, 
Carlos Eduardo [Alves, antecessor 
de Álvaro] atrasou os salários por al-
guns meses. Mas hoje a arrecadação 
vem melhorando. Temos conseguido 
manter os salários em dia. Por isso, 
vejo que temos condições de pagar o 

13º e de continuar em dia. Este é o 
grande desafio”, explicou.

REUNIÃO COM BOLSONARO
Recentemente, o prefeito de 

Natal se reuniu com outros gestores 
municipais do País para elaborar 
um documento direcionado ao pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). 
A carta pede que haja uma des-
centralização de recursos federais, 
para evitar que os prefeitos sejam 
obrigados a se deslocarem para Bra-
sília em busca de ajuda para suas 

cidades.
“O documento foi encaminhado 

pela Frente Nacional de Prefeitos. 
Ficou definido um encontro com o 
presidente para pedir que ele im-
prima uma nova gestão ao País. A 
prioridade deve ser mais Brasil e 
menos Brasília. Existe, no entender 
dos municípios, uma concentração 
de recursos muito grande na arreca-
dação de impostos a nível do Gover-
no Federal. Queremos uma melhor 
distribuição desses recursos”, escla-
receu.

Além do futuro encontro com 
Bolsonaro, Álvaro Dias já se movi-
mentou para debater com a bancada 
federal a possibilidade de auxílios 
voltados para a capital. O resultado 
foi uma emenda coletiva ao orça-
mento de 2019 da União que deverá 
contribuir para a fomentação do tu-
rismo em Natal.

“Tive uma reunião muito pro-
dutiva e houve a destinação de uma 
emenda coletiva para ampliar o ter-
minal turístico da Redinha. Precisa 
haver uma reforma ampla do mer-
cado municipal, como a construção 
de um píer. A emenda destina re-
cursos para isso. A partir de março, 
estaremos com o projeto pronto e va-
mos iniciar essa obra”, informou. l

Prefeito reclama de queda de receitas

SECRETARIADO

Fátima anuncia 
Virgínia Ferreira
para Administração

A governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), anunciou a economista 
Virgínia Ferreira, atual secretária 
de Planejamento de Natal, para a 
Secretaria da Administração e dos 
Recursos Humanos do seu governo.

Fátima destacou que as metas 
da futura secretária serão controle 
nos gastos públicos, modernização 
da gestão, contenção de despesas 
e valorização dos servidores.

Virgínia Ferreira agradeceu a 
confiança da governadora eleita e 
assinalou que, entre os desafios da 
secretaria, está assegurar um plano 
de ações dentro de uma perspectiva 
de economicidade, sustentabilidade 
e desburocratização.

“Implementaremos uma política 
eficiente na gestão dos recursos 
humanos e materiais, como também 
patrimoniais e tecnológicos do Estado. 
Precisamos trabalhar com inteligência, 
sagacidade e determinação para que 
o governo possa prestar um serviço 
público de qualidade”, disse Virgínia 
Ferreira. l

José Aldenir / Agora RN

Economista vai compor governo

ROSS

Operação mira José Agripino e mais 5
José Aldenir / Agora RN

A Polícia Federal deflagrou nes-
ta terça-feira, 11, a Operação Ross, 
que tem como objetivo investigar o 
recebimento de vantagens indevidas 
por parte de seis parlamentares, 
entre os anos de 2014 e 2017. As 
vantagens teriam sido solicitadas ao 
Grupo JBS, inclusive para abastecer 
campanhas na eleição de 2014.

São alvos da investigação os se-
nadores José Agripino Maia (DEM-
-RN), Aécio Neves (PSDB-MG) e 
Antônio Anastasia (PSDB-MG) e 
os deputados federais Benito Gama 
(PTB-BA) e Cristiane Brasil (PTB-
-RJ) e Paulo Pereira da Silva (Soli-
dariedade-SP).

Os valores investigados ultra-
passam os R$ 100 milhões. Suspei-
ta-se que os valores eram recebidos 

por meio da simulação de serviços 
que não eram efetivamente presta-
dos e para os quais eram emitidas 
notas fiscais “frias”.

São investigados os crimes de 
corrupção passiva, organização cri-

minosa, lavagem de dinheiro e asso-
ciação criminosa.

Apesar de não ter sido alvo dos 
mandados de busca e apreensão, o 
senador potiguar José Agripino Maia 
também é investigado na operação. 
Em nota, a assessoria do político dis-
se que, enquanto presidente nacio-
nal do Democratas, Agripino buscou 
doações para o partido “seguindo a 
legislação eleitoral vigente”.

“Doações que, solicitadas a di-
versas empresas, foram voluntaria-
mente feitas sem que o ato de doação 
gerasse qualquer tipo de compromis-
so entre o doador e o partido ou qual-
quer dos seus integrantes”, afirmou 
a assessoria de Agripino, reforçando 
que o senador está à disposição da 
Justiça para mais esclarecimentos. l

Senador do DEM nega as acusações

Novo procurador de Contas 
toma posse na sexta-feira
O procurador Thiago Martins 
Guterres foi nomeado nesta 
terça-feira, 11, procurador-geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas do Estado (MPjTCE). 
Guterres vai exercer o cargo no 
biênio 2019/2020. Ele já exerceu o 
cargo de procurador-geral no biênio 
2011/2012. A posse para o novo 
mandato será na sexta-feira, 14.

Eduardo Maia / ALRN

SEGUNDOS
EM QUINZE



5POLÍTICAQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br12.12.2018



6 BRASIL QUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 12.12.2018

Coaf sabe: PT é campeão 
em dinheiro estranho 

Em 32 páginas, o Relatório de Inteligência Financeira nº 
18.340 do Coaf revelou, em 2015, movimentação financeira 
de alguns dos principais líderes do PT, a começar pelo 

ex-presidente Lula, em cujas contas circulou espantosa receita de 
mais de R$ 53 milhões. Números bem mais significativos que os 
R$ 1,2 milhão movimentados por um motorista do senador eleito 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), de R$ 8 mil.

>> Palestras de araque
Lula virou deboche nacional ao 
afirmar que todo aquele dinheiro foi 
decorrente de “palestras”. Seriam 
as palestras mais caras do planeta.

>>Dinheiro sujíssimo
O rastreamento do Coaf de recursos 
mal e porcamente contabilizados 
pegou também o ex-ministro 
Antônio Palocci: R$ 216 milhões.

>>Palocci é quem sabe
Palocci foi coordenador das 
campanhas presidenciais do PT. 
Chamam de “coordenador” quem 
comanda a arrecadação de dinheiro.

>>Outro peixe grande
Outra figura fisgada pelo relatório 
do Cofaf de outubro de 2015 foi 
Erenice Guerra, ex-ministra da 
Casa Civil de Dilma: R$26 milhões.

>> Vendaval de besteirol
Assim como o presidente 
Lula, que levava os 
assessores à loucura sempre 
que fazia seus “improvisos”, 
no Recife o prefeito petista 
João Paulo também era 
do tipo que só abria a boca 
quando tinha certeza. Em 
discurso inflamado, ele 
produziu esta pérola: 
- Não tenho medo e não abro 
nem para o Suriname!...
Queria se referir a tsunami, o maremoto que Lula chamou de “vendaval”.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Cada vez mais 

a corrupção se 
dá dentro das 

normas legais”
Antonio Palocci, no termo de 
delação premiada, diz que a 

‘legislação não funciona’

>> Cerimonial deve cair 
por ‘like’ contra Bolso-
naro
Menos de um mês depois 
de sua designação para 
coordenar o cerimonial da 
Secretaria-geral do Gabine-
te de Transição, o embai-
xador Paulo Uchoa Ribeiro 
Filho deve ser afastado 
das suas atribuições. É que 
o entorno do presidente 
eleito descobriu nas redes 
sociais “likes” do diplomata 
a postagens críticas a Jair 
Bolsonaro (PSL), que que 
foi considerado falta grave, 
que colocou em xeque sua 
confiabilidade.

>> Experiência
Primeiro embaixador nasci-
do em Brasília, Paulo Uchoa 
Ribeiro Filho já serviu em 
postos importantes como 
Paris, Nova York, Riad e 
Beirute.

>> Bom conceito
Paulo Uchoa Ribeiro Filho é 
diplomata por mais de duas 
décadas e tem bom conceito 
entre colegas, apesar de con-
siderado “muito vaidoso”. 

>> Chanceler decide
O futuro chefe do Cerimo-
nial deve ser escolhido em 
comum acordo com o futuro 
ministro Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores).

>> Movimento estranho
Dirigentes do PT têm dito 
que estão “otimistas” quanto 
ao relaxamento da prisão 
do reeducando Lula. Devem 
ter bola de cristal ou sabem 
mais sobre voto de ministros 
da Segunda Turma do que 
supõe a vã filosofia.

>> Lições de democracia
As lições de democracia do discurso 
da presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministra Rosa We-
ber, endereçadas ao dono da festa, 
Jair Bolsonaro, foram muito mal 
recebidas no governo de transição.

>> Vice tem nome
Na solenidade de diplomação dos 
eleitos, a ministra Rosa Weber 
saudou o vice-presidente eleito pelo 
nome, Hamilton Mourão, deixando 
de lado a patente de general. Isso 
pegou bem no governo de transição.

>> Fã-clube no poder
Considerado um dos melhores ta-
lentos de Brasília, o ministro Bruno 
Dantas, do Tribunal de Contas da 
União (TCU), tem um fã de peso na 
equipe de Jair Bolsonaro: o futuro 
ministro Economia. Se dependesse 
da vontade de Paulo Guedes, Dan-
tas seria ministro do novo governo.

Presidente do Sindicato dos Médicos do RN

GERALDO FERREIRA

Desde as sociedades caçadoras-co-
letoras, a religião procura explicar porque 
acontecem coisas ruins e oferece maneiras de 
como tornar as coisas melhores. Ela evoluiu do 
interesse egoísta de ter acesso às forças que 
parecem controlar o destino, com o intuito de 
torná-las favoráveis, até a visão de que há um 
propósito e uma ordem invisível, inerentemen-

O alvorecer da religião
te boa, à qual devemos nos ajustar de forma 
harmoniosa. Isso nos permite enfrentar as 
adversidades com menos sofrimento.

O mundo moderno sofre de desen-
cantamento, desde que a ciência passou a 
desvendar cada vez mais o funcionamento da 
natureza. Para os ateístas como Christopher 
Hitchens, em “Deus não é Grande”, a religião 

envenena tudo, é violenta, fanática e hostil à 
livre investigação, para Daniel Dennett, em 
“Quebrando o Encanto”, a religião é um fenô-
meno natural da evolução humana com pelo 
menos três objetivos, confortar nos sofrimen-
tos e acalmar o medo da morte, explicar coisas 
que não podem ser explicadas de outro modo 
e encorajar a cooperação em um grupo frente 
a desafios e inimigos.

A ânsia por salvação no mundo antigo 
baseava-se em parte no entendimento de 
que a vida terrena era impura em si mesma. 
As escrituras fazem reflexões graves acerca 
da existência humana, mas a ampliação 
do mundo e dos contatos entre as pessoas 
demandava compromissos de convivência, 
ampliando a compreensão e exigindo benevo-
lência. Na China, Confúcio disse que a virtude 
suprema era o ren, uma sensível preocupação 
com os outros, ame seus semelhantes. Uma 

geração depois, o filósofo chinês Mozi, dizia 
que o supremo deus chinês Tian desejava que 
os homens amassem e auxiliassem uns aos 
outros. Na Índia as escrituras budistas diziam: 
que ninguém engane ou despreze outrem, 
ou devido à raiva ou má vontade deseje que 
alguém sofra.

A vida após a morte é moralmente 
condicionada, no Livro dos mortos, a um 
ensinamento de como se deveria defender a 
alma ao se apresentar ao tribunal dos deuses, 
presidido por Osíres: não pratiquei o mal, não 
maltratei criados, não despojei o pobre de suas 
propriedades, não causei dor, não fiz nenhum 
homem sofrer fome, não fiz ninguém chorar, 
não matei, não dei ordem para que matassem, 
não infligi sofrimento a ninguém, não furtei, não 
subtraí, não roubei, não me apossei do campo 
de outrem, não tirei o leite das crianças, sou 
puro, sou puro.

Suellen Lim
a / Folhapress
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Migração para o Mais Médicos 
deixa municípios desassistidos

ATENÇÃO BÁSICA

Agência Brasil / Arquivo

Das 198 vagas abertas para o Mais Médicos no Estado, 98 delas foram 
preenchidas por profissionais que saíram das equipes de Saúde da Família

Mais de 100 médicos deixaram o 
programa Saúde da Família no Rio 
Grande do Norte para ingressar no 
Mais Médicos. A medida esvazia os 
serviços atenção básica em diversos 
municípios potiguares, segundo o 
Conselho Estadual de Secretarias 
Municipais de Saúde (Cosem).

Das 198 vagas abertas para o 
Mais Médicos em todo o Estado, 
segundo o Cosem, 98 delas foram 
preenchidas por profissionais que 
saíram das equipes de Saúde da 
Família. Além disso, outros 12 mé-
dicos deixaram a atenção básica nos 
municípios potiguares e partiram 
para o programa federal em outros 
estados.

Ainda segundo o Conselho Es-
tadual de Secretarias Municipais de 
Saúde, a migração deixou os muni-
cípios em uma situação complicada, 
pois terão de suprir essa necessidade 
de forma individual.

Com a saída dos médicos cuba-

nos do programa no Estado, 67 mu-
nicípios ficaram desassistidos no Rio 
Grande do Norte. Até o momento, 
70% dos médicos se apresentaram 
para iniciar as atividades, sendo que 
17 vieram de outros estados e outros 

25 nunca estiveram no Cadastro de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES).

A alocação dos médicos nos mu-
nicípios iniciou no último dia 23 de 
novembro e segue até 14 de dezem-
bro de 2018. l

Com saída dos cubanos do Mais Médicos, 67 municípios ficaram sem assistência

EM PATU

MPE pede cassação de deputados
do RN por participação em showmício

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Eleitoral 
ingressou com uma ação na Justiça 
contra seis políticos do Rio Grande 
do Norte que participaram, no dia 
22 de julho, de um evento caracte-
rizado como “showmício” em Patu, 
na região Oeste Potiguar. A prática, 
proibida pela legislação eleitoral, te-
ria beneficiado as pré-candidaturas 
dos envolvidos.

Os deputados eleitos Raimundo 
Fernandes (PSDB), para a Assem-
bleia Legislativa, e Walter Alves 
(MDB), para a Câmara Federal, 
estão entre os denunciados. Além 
deles, são alvos do processo o sena-
dor José Agripino Maia (DEM), que 
foi candidato a deputado federal; o 
ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves (PDT), que disputou o Gover-
no do Estado; e o deputado federal 
Antônio Jácome (Podemos), que con-
correu ao Senado; além do prefeito 
de Patu, Rivelino Câmara.

O Ministério Público denuncia 

que, em 22 de julho, o prefeito de 
Patu promoveu, sob o pretexto de 
comemorar aniversário, showmício 
para promover as candidaturas dos 
políticos aliados na cidade. A ação 
pede a cassação do diploma dos dois 
deputados eleitos, bem como de Jo-
sé Agripino, que ficou na suplência, 
além da sanção de inelegibilidade 
pelo período de oito anos para todos 
os seis investigados.

A ação assinada pela procura-
dora regional eleitoral Cibele Be-
nevides reforça que a ocorrência da 
irregularidade já foi confirmada pela 
Justiça eleitoral, quando o juiz auxi-
liar Almiro da Rocha Lemos – diante 
de uma representação do mesmo MP 
Eleitoral – reconheceu a veiculação 
de propaganda por meio vedado, 
condenando todos os representados 
a pagar multa de R$ 15 mil cada. l

Federal reeleito Walter Alves Estadual reeleito Raimundo Fernandes

EDUCAÇÃO

Santa Rosa rebate 
sucessor sobre demora 
para entregar relatórios

A secretária estadual de 
Educação e Cultura (Seec), Cláudia 
Santa Rosa, rebateu acusações 
feitas pelo futuro secretário 
Getúlio Marques, indicado pela 
governadora eleita Fátima Bezerra, 
de que a atual gestão da pasta teria 
demorado para entregar relatórios 
sobre a situação desta área do 
governo.

Na semana passada, Getúlio 
disse que não tinha nenhum plano 
de ação definido porque só tinha 
recebido a documentação solicitada 
há poucos dias.

Segundo a atual titular da 
Seec, o conjunto de informações 
solicitadas pela equipe de transição 
indicada pelo novo governo exigiu 
um grau de detalhamento que 
demandou um tempo maior. Getúlio 
Marques e a comissão de transição 
pediram informações sobre as 
situações financeira e administrativa 
da atual gestão.

De acordo com Cláudia Santa 
Rosa, os dados foram entregues de 
forma completa. “Os relatórios foram 
entregues da forma mais completa 
possível. A pasta da Educação é 
enorme e a demora se deu em 
reunir a maior quantidade possível 
de dados”, declarou a titular da 
pasta. l

José Aldenir / Agora RN

Para secretária, pasta é “grande”

SEGUNDOS
EM QUINZE

Novo prazo para inscrições 
em Macaíba é divulgado
A empresa responsável pela 
realização do novo concurso 
público da Prefeitura de Macaíba, 
a Consulpam Consultoria, publicou 
o novo calendário de inscrições do 
certame. Conforme a publicação, o 
novo período para a realização de 
inscrições é de 10 de dezembro de 
2018 a 10 de janeiro de 2019. As 
inscrições custam R$ 85,00 para 
nível médio e R$105,00 para nível 
superior e são feitas pela internet.
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Secretário diz que alta do IPTU é 
para corrigir “renúncias indevidas”

TRIBUTAÇÃO

Marcelo Barroso / CMN

Reajuste geral incidente no imposto foi de 4,28% em relação ao praticado 
em 2018, para os imóveis que se submeteram à avaliação genérica

A Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal recebeu, na 
manhã desta terça-feira (11), o Se-
cretário Municipal de Tributação 
de Natal, Ludenilson Lopes, com o 
objetivo de esclarecer a população 
sobre as mudanças na cobrança 
do   Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) que passam a ser 
aplicadas nos carnês de 2019.

 O reajuste geral incidente no 
imposto foi de 4,28% em relação ao 
praticado em 2018, para os imóveis 
que se submeteram à avaliação 
genérica, índice oficial da inflação 
medida pelo IPCA_E pelo IBGE, 
conforme previsto na lei 3882/89. 
Também ocorreu acréscimo devido 
à nova regra vigente no artigo 44 
do CTM. Anteriormente a regra 
estabelecia a alíquota de 1% para 
imóveis não residenciais com área 
superior a 1 mil m² e de 0,6% para 
imóveis com área inferior a essa. A 
nova redação estabelece a igualda-
de da alíquota de 1% para todos os 
imóveis não residenciais.

Segundo Ludenilson Lopes, não 
houve incremento de imposto, mas 
sim, a correção de renúncias inde-
vidas. “Existiam imóveis no valor 
de, por exemplo, um milhão de re-
ais em que as pessoas  pagavam o 
imposto sobre duzentos mil reais. 
Não houve incremento, a Prefeitu-
ra apenas fez essa correção e, atra-
vés da avaliação individual, muitos 
imóveis tiveram o IPTU reduzido”, 
explicou o Secretário. 

De acordo com Ludenilson,  
houve redução de impostos em 
mais de três mil imóveis. “Com a 
avaliação individual nós consegui-
mos reduzir o imposto em diversos 
imóveis”, concluiu o secretário de 
Tributação.

Durante a reunião os verea-
dores solicitaram uma campanha 
informativa para que a população 
possa ser esclarecida sobre as mu-
danças na cobrança do IPTU. l 

Secretário Ludenílson Lopes (ao fundo) explica mudanças na cobrança da taxa

BR-101

Moradores reclamam de falta de 
proteção em passarela perto do Dudu

Cedida

O Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (DNIT) 
iniciou um levantamento para ava-
liar quais serviços serão necessários 
para corrigir problemas em passa-
relas sobre a BR-101 no trecho que 
corta o Rio Grande do Norte. O órgão 
aguarda a finalização do estudo para 
abrir licitação e reparar as falhas.

A passarela que fica próxima 
ao posto de combustíveis do Dudu, 
localizada em Parnamirim, preocu-
pa moradores que fazem o percurso 
diariamente. Em um dos lados, a tela 
de proteção está danificada e aberta.

O gestor de recursos humanos 
Deividy Kermeson, de 31 anos, conta 
que, no período da noite, a situação 
é ainda pior. “Durante o dia, a falta 
da tela de proteção é de fácil visuali-
zação, mas à noite corre o risco de a 
pessoa achar que ali tem uma grade, 

tentar se segurar e passar pela aber-
tura. Quando vai finalizando o vão 
central para virar à direita, não tem 
grade. É tudo vazio e um risco enor-
me”, declarou Deividy.

O DNIT informou que, devido à 

oxidação das armaduras, há espaços 
não compostos de telas e que está fa-
zendo um levantamento de todos os 
serviços necessários à manutenção 
das passarelas da BR-101 com vista 
a elaboração de licitação. l

DNIT informou que, devido à oxidação das armaduras, há espaços não compostos

PREVIDÊNCIA

Rogério confirma que 
vai ocupar cargo no 
governo de Bolsonaro

O deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB), que não conseguiu 
se reeleger nas eleições deste ano 
no Rio Grande do Norte, confirmou 
nesta terça-feira, 11, que foi 
convidado e aceitou ser secretário 
de Previdência no Ministério da 
Economia do governo do presidente 
eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Em nota, o tucano disse que 
a meta de sua gestão à frente da 
secretaria será aprovar uma reforma 
para a previdência social ainda no 
primeiro semestre de 2019.

“Vamos agora aprofundar o 
trabalho já feito por uma competente 
equipe de técnicos que estão 
debruçados sobre o tema há algum 
tempo. Chegamos para trabalhar 
em equipe e aprovar uma reforma 
ainda no primeiro semestre de 2019, 
capaz de contribuir para o equilíbrio 
fiscal do País”, destacou Rogério 
Marinho, que já foi o relator, na 
Câmara dos Deputados, da reforma 
trabalhista sancionada durante 
o governo do presidente Michel 
Temer (MDB), que deixa o cargo no 
próximo dia 31 de dezembro.

Para Rogério Marinho, a 
reforma da Previdência deverá 
permitir ao Brasil “voltar a crescer 
e se desenvolver, conforme 
as propostas de campanha do 
presidente Jair Bolsonaro”. “Vamos 
trabalhar sempre a favor do povo 
brasileiro e contra os privilégios”, 
concluiu. l

José Aldenir / Agora RN

Deputado federal Rogério Marinho

SEGUNDOS
EM QUINZE

Homem é preso pela PF 
prestes a receber maconha
A Polícia Federal prendeu um 
homem no momento em que 
receberia cerca de 1,6 Kg de 
maconha em uma agência dos 
Correios na cidade de Parnamirim. 
O homem foi preso e indiciado por 
tráfico interestadual de drogas, cuja 
pena pode variar de 5 a 15 anos de 
reclusão.
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Carnatal 2018: Limpeza e segurança 
garantidas para todos os dias da folia

RETAGUARDA

José Aldenir / Agora RN

Com a chegada das férias e festejos como Carnatal, a coleta de lixo na capital será intensificada com
os trabalhos da operação Verão. Na segurança, efetivo policial será reforçado para garantir tranquilidade

Na contagem regressiva para o 
início de mais um Carnatal, foliões 
e organização já sabem que limpeza 
e segurança também vão marcar 
presença dentro e fora do corredor da 
folia, no largo da Arena das Dunas.

Com a chegada das férias e feste-
jos como Carnatal, a coleta de lixo na 
capital será intensificada com os tra-
balhos da operação Verão, que come-
çou desde o mês passado e prossegue 
até o carnaval do próximo ano. 

Em entrevista à 96 FM, o di-
retor-presidente da Companhia de 
Serviços Urbanos de Natal (Urbana), 
Cláudio Porpino, comentou que o foco 
dos trabalhos tem sido nos pontos tu-
rísticos e de eventos. 

Segundo ele, a ação conta com 
apoio de 200 colaboradores que estão 

divididos de forma estratégica nas 
principais áreas da cidade e encar-
regados de realizar os serviços de 
limpeza. 

Com a chegada do verão e o início 
do Carnatal, que acontece de 13 a 16 
deste mês, a equipe da Urbana re-
forçou atuação nas praias de grande 
circulação turística como Redinha, do 
Forte, do Meio, dos Artistas e Ponta 
Negra. 

Além disso, nos arredores do 
evento também terão equipes fazen-
do a limpeza das vias. Porpino refor-
çou a importância da consciência do 
cidadão. “A população tem que ser 
consciente e jogar o lixo nos locais 
adequados devendo prestar atenção 
aos pontos de descarte espalhados 
pelo local da cidade”, orientou. l Nos arredores do Carnatal, haverá equipes da Urbana fazendo a limpeza das vias

Efetivo reforçado e aplicativo para celular
Agora RN

Já na segurança, vai ter um 
esquema com a participação de 600 
policiais durante os quatro dias do 
evento, que acontece de 13 a 16 
deste mês.  Uma reunião realizada 
Secretaria de Segurança Pública 
e da Defesa Social (Sesed) com 
diretores da Destaque Promoções, 
organizadora do evento, definiu os 
detalhes. 

Ficou articulado que policiais 
militares vão fazer patrulhamento 
em áreas estratégicas enquanto 
policiais civis estarão em uma de-
legacia de Plantão Móvel abaixo 
do viaduto Dom Eugênio Sales, na 
Prudente de Morais, além de ou-
tra unidade na BR-101, próximo à 
área de acesso dos portões M, N, O 
e P, no largo da Arena das Dunas. 

Segundo a Sesed, na quinta-fei-
ra, 13, e sexta-feira, 14, o funciona-
mento das unidades será das 18 às 
6h do dia seguinte já no sábado e 
no domingo será das 16 às 4h.

Quem estiver curtindo o Car-

natal também vai ter acesso a 
uma novidade este ano: o “Alerta 
Cidadão”. O aplicativo disponível 
apenas na Google Play para celula-

res Android e foi desenvolvido pela 
Sesed tendo como objetivo ajudar 
na recuperação de um celular rou-
bado. l

Aplicativo tem como objetivo ajudar na recuperação de um celular roubado

COMO INSTALAR O 
ALERTA CIDADÃO: 

1º - Digite *#06# em seu 
aparelho, em seguida pegue 
o número do IMEI que 
aparecera na tela;
2º- Em seguida baixe o 
aplicativo no Google Play e 
faça o cadastro.

O registro também pode 
ser feito pelo site www.
defesasocial.rn.gov.br.  Em 
caso de roubo basta logar a 
conta no site da defesa social 
ou em outro celular e acionar 
o alerta, para que a polícia 
seja notificada do roubo.
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TÉCNICO DE CONTROLE
INTERNO

INSCRIÇÕES: ATÉ 16/12/2018

 R$ 90,00
VALOR DE INSCRIÇÃO:

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE
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REMUNERAÇÃO R$ 4.295,63*
*R$ 3.095,63 + R$ 1.200,00 (Vencimento +
Gratificação de Desempenho)

ÚLTIMOS

DIAS

Viaduto sem grade 
na Raimundo Chaves

Prefeitura confirma 
mais shows no Natal

PERIGO NATAL EM NATAL

Cedida Instagram / Divulgação

Risco iminente de acidentes no local tem causado 
preocupações em quem mora ou trafega no local

Um dos principais nomes do axé music, 
“Claudinha” se apresentará em 29 de dezembro

A falta de grade de proteção no 
viaduto localizado na avenida Rai-
mundo Chaves, no bairro de Can-
delária, está causando transtornos 
aos moradores da região. O risco 
iminente de acidentes no local vem 
causando preocupação.

O aposentado Francisco Jerôni-
mo Filho, de 65 anos, conta que as 
grades foram retiradas por ladrões. 
“Tem uns dois meses que foram 
retiradas uma grade de proteção e 
recentemente foi retirada outra. As 
pessoas, simplesmente, desparafu-
saram e levaram. Acho um perigo 
para crianças e idosos, os carros 

passando por baixo”, declarou Fran-
cisco.

A Secretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura (Semov) informou 
que os viadutos estão passando por 
depredação, que as grades estão sen-
do furtadas e que técnicos da pasta 
vão se reunir com o prefeito Álvaro 
Dias para alinhar ações de preven-
ção do dano junto a várias secreta-
rias. A pasta destacou ainda que vai 
iniciar uma planilha orçamentária 
e elaborar o processo licitatório de 
forma que permita a reposição do 
material. O prazo mínimo é de ses-
senta dias. l

Após confirmar os shows de Rai-
mundo Fagner, Alexandre Pires e 
Waldonys no último fim de semana 
dentro da programação do “Natal 
em Natal” de 2018, a Prefeitura 
confirmou nesta terça-feira, 11, mais 
três atrações que farão shows gratui-
tos aos natalenses: Grafith, Dorgival 
Dantas e Cláudia Leitte.

Encarada como um dos princi-
pais nomes do axé music, “Claudi-
nha” vai se apresentar no dia 29 de 
dezembro, a partir das 22h, no Polo 
Ponta Negra. Ela, inclusive, será a 
única atração a tocar no bairro da 
zona Sul durante os festejos natali-

nos deste ano. Todos os demais serão 
divididos em outros polos da cidade.

A Banda Grafith, que recen-
temente comemorou 30 anos de 
estrada, teve show confirmado pela 
Prefeitura para o dia 28 de dezem-
bro, no Polo Zona Norte. Um dia 
antes, em 27 de dezembro, Dorgival 
Dantas, considerado um grande íco-
ne do forró nordestino, se apresenta 
também na maior região adminis-
trativa da capital. Entre os dias 20 
e 29 de dezembro, haverá shows em 
quatro polos da cidade: Cidade Alta 
(Deodoro), Mirassol, Zona Norte e 
Ponta Negra. l

Secretaria de Obras informou que viadutos passam por depredação constante Banda Grafith, Dorgival Dantas e Cláudia Leitte animarão festa em Natal
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alexmedeiros1959@gmail.com

“É melhor escrever 
errado a coisa certa do 

que escrever certo a 
coisa errada”

(Patativa do Assaré)

>> Condecoração. A 
diretora do Colégio CEI 
Romualdo Galvão e do 
Espaço Infantil Primeiros 
Passos, Flávia Andrade de 
Azevedo Oliveira, vai receber 
amanhã, na Assembleia 
Legislativa, a Medalha do 
Mérito Educacional Noilde 
Ramalho, que é entregue 
anualmente pelo parlamento 
estadual aos que atuam em 
favor do desenvolvimento do 
RN. A sessão solene começa 
às 9h. Flávia é psicóloga e 
psicopedagoga, com mestrado 
em Educação na National 
Louis University, em 
Chicago, EUA.

Nesse princípio de terceiro mi-
lênio, ninguém precisa morrer para 
virar zumbi. A transformação que 
costumamos ver nos filmes, que faz 
um ser humano se tornar aberração, 
com o corpo putrefato voltando do tú-
mulo para perambular em busca de 
sangue e carne humana, tem outro 
padrão nesses tempos.

O zumbi da hora não é um cadá-
ver ambulante, é um ser doente de 
maldade, com o cérebro contaminado 
por ideias malucas e uma disposição 
patológica por magoar as pessoas co-
muns e por tirar a vida de qualquer 
um a qualquer e sob quaisquer moti-
vos, banais ou odientos. É um apoca-
lipse no metabolismo.

O doido e canalha que invadiu 
a catedral de Campinas é um zumbi 
nos mesmos moldes daqueles que 
assistimos na TV atacando crianças, 
jovens e velhos nas escolas, praças 
e ruas dos EUA. É um vivo com a 
tolerância morta, como aqueles terro-
ristas que explodem e degolam quem 
pensa diferente.

Ao longo do tempo, acumulei lei-

turas, fiz releituras e análises sobre 
essa gente que sai da vida real para 
investir num roteiro particular de 
terror. E decidi, desde tenra idade, 
jamais contemporizar com seus atos 
ou mesmo aceitar teses filosóficas, so-
ciológicas ou religiosas para perdoar 
tais monstros.

De toda a cena trágica e covarde 
que vi ontem pela cobertura da tele-
visão, vendo a dor no semblante das 
pessoas assustadas, o que me cha-
mou a atenção foi a fala de um padre 
pedindo orações pelas vidas ceifadas. 
Mas não concordo, não posso assen-
tir, com o pedido para que os cristãos 
rezem pelo assassino.

E digo isso, não pela condição 
de alguém sem religião nenhuma, 
mas tão somente porque não admito 
(apesar de respeitar) a compaixão 
cristã com um zumbi desses tempos 
enlouquecidos. Ao mesmo tempo, sin-
to até uma contrariedade vingativa 
por saber que o inferno não existe. 
Seria para lá que eu desejaria que 
uma suposta alma suja afundasse e 
queimasse para sempre.

>> Revista Time. Para aqueles 
que persistiam na crença de que a 
renomada publicação americana 
havia escolhido Marielle Franco como 
personalidade do ano, como apareceu 
na imagem fake news que circulou 
nas redes, saiu a verdadeira capa da 
Time: um grupo de jornalistas presos 
ou assassinados.

>> Disse-me-disse. Nas primeiras 
horas da manhã de ontem, a 
Operação Ross da PF que fez busca e 
apreensão em endereços do senador 
Aécio Neves gerou uma confusão na 
mídia nacional e local, que citava 
e depois desmentia investigações 
também contra o potiguar José 
Agripino, da executiva do DEM.

>. Arrocho 2019. Grande parte dos 
novos governadores do Nordeste 
começa a defender medidas 
impopulares para conter a crise e 
afastar o fantasma da falência, que já 
paira no ar. Até os petistas da Bahia, 
Ceará e Piauí admitem privatizações, 
aumento de impostos e demissões. O 
que fará Fátima Bezerra?

>> Sem os tártaros. Ao noticiar que 
o governo Bolsonaro não assinará o 
Pacto Global de Migração, parte da 
mídia convencional está omitindo 
que a iniciativa é a mesma de países 
como EUA, Itália, Suíça, Austrália, 
Chile, Áustria, Israel, Bélgica, 
Hungria, Polônia, República Checa, 
Bulgária, Estônia e outros.

>> Novos portais. Bonitos e 
essenciais os novos portões de acesso ao 
Centro Administrativo do estado, que 
há anos necessitava de uma aparência 
moderna e de um padrão funcional. Só 
restam agora as alterações na rotatória 
da rua Raimundo Chaves, para evitar 
as prováveis confusões no trânsito do 
local.

>> Concurso continua. Abertas as 
inscrições para o Concurso da Prefeitura 
de Macaíba. Estão sendo oferecidas 
627 vagas para diversas áreas, de nível 
médio e superior, com taxas de R$ 
85,00 e R$ 105,00, respectivamente. Os 
interessados têm até o dia 10 de janeiro 
para se inscrever. 

É tempo de zumbis

Flamengo vai buscar 
Felipe Melo para tirar o 
cheirinho na porrada. 

(Natércio Bridi Ramos)

Lula à beira de um ataque 
de nervos. Pior seria na 

beirada do triplex. 

(Eliomar Nogueira Telles)

São tantos filhos de políticos 
investigados, que vem aí a 

Operação Herodes.

(Ugo Vernomentti)

PICARDIA NAS REDES

>> Corrida. Com fama de pagar 
salários em dia, desde quando o 
prefeito Fernando Cunha assumiu 
a administração da cidade, além 
de antecipar pagamento do 13º – 
este ano foi pago integralmente no 
dia 23/11 – a corrida por uma das 
vagas oferecidas no concurso de 
Macaíba tem sido intensa.
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornal O Globo: “Ex-
assessor de Flávio Bolsonaro, 
que movimentou R$ 1,2 milhão, 
vive em casa simples”;
 
...do portal G1: “Sem reforma 
da Previdência, será preciso 
subir impostos, avalia ministro 
da Fazenda”;
 
...da revista Valor Econômico: 
“Paulo Guedes erra local da 
diplomação de Bolsonaro e 
esquece convite”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Opinião  
“Paulo Guedes e Bolsonaro escolheram o 
deputado não reeleito Rogério Marinho, do 
PSDB, para ser o secretário da previdência. 
É o mesmo que relatou a ‘reforma’ 
trabalhista de Temer e tem um projeto que 
criminaliza professores pelo que ele chama 
de ‘assédio ideológico’. Vai vendo...”. Do 
deputado federal pelo PSOL/RJ Glauber 
Braga, eleito o Melhor Deputado Federal do 
Brasil em 2018 pelo Congresso em Foco.

>> Ou faz ou faz 
Nos corredores da Assembleia Legislativa, 
nos comentários sobre a futura gestão 
Fátima Bezerra sobram palavras de 
pessimismo. Para alguns parlamentares, a 
governadora eleita vai precisar ter muita 
coragem para tomar as decisões que serão 
cruciais para que a sua administração 
‘vingue’. Como, por exemplo, a venda da 
Caern e da Potigás e também da UERN 
- ou pelo menos o seu ‘enxugamento’ -, 
entre outras medidas. “E tem que ser já, 
agora. Não dá para esperar chegar metade 
do governo para tentar fazer”, disse um 
deputado. Participando da conversa, um 
alido de Fátima concordou e contou que 
a petista já foi, inclusive, alertada sobre o 
assunto.

>> Selado 
Outro assunto que tem dominado as 
conversas na ALRN é a eleição para a 
Presidência da Casa. E embora o deputado 
Vivaldo Costa já esteja sendo abordado pelos 
corredores como um possível candidato a 
entrar na disputa pela vaga, parlamentares 
experientes  apostam que o caminho já está  
praticamente  selado para a permanência do 
atual presidente, Ezequiel Ferreira de Souza.

>> 50 anos do CREA 
Uma solenidade ocorrida nesta terça-
feira, 11, na Câmara Municipal de Natal, 
marcou o início das comemorações pelos 
50 anos do CREA-RN. Na ocasião, foram 
homenageados 23 profissionais da área com 
atuação na capital potiguar em razão do Dia 
do Engenheiro, celebrado na mesma data. A 
proposição foi do vereador Sueldo Medeiros 
(PHS).

>> Péssima referência  
O Rio Grande do Norte já virou referência de 
insegurança e de criminalidade na imprensa 
nacional. Dia desses, em seu programa 
de rádio na Band News FM, o jornalista 
Reinaldo Azevedo, ao comentar sobre o 
brutal assassinato de uma família durante 
sequestro no interior do Ceará, afirmou que 
apesar de serem altíssimos os índices de 
violência no estado vizinho “certamente” não 
eram piores do que os registrados no RN. 
“No Rio Grande do Norte é um absurdo “, 
enfatizou o jornalista na ocasião.

>> Balanço 2018 
A Assembleia Legislativa lança, na 
próxima quinta-feira, 13, a revista 
anual do Poder Legislativo estadual. 
A publicação traz um balanço das 
atividades parlamentares em 2018 
e dos fatos que marcaram a 61ª 
Legislatura. Na capa, o destaque 
para a campanha institucional 
“Autismo: entenda o ritmo de cada 
um”, lançada no início do mês de 
novembro e que chama a atenção 
para a necessidade de intervenção 
precoce.

>> Dica 
O ‘Concerto Natalino 2018’, da 
SESI Big Band convida Yamandu 
Costa acontece no próximo dia 22 
de dezembro, a partir das 19h30, 
na Catedral Metropolitana, com 
participações especiais da soprano 
Hilkelia Pinheiros e do tenor 
Agamedes Rodrigues, com entrada 
gratuita.

>> De olho 
O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), por 
meio da 48° Promotoria de 
Justiça de Natal, recomendou 
à Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) que dê 
continuidade ao atendimento 
materno-infantil do Hospital José 
Pedro Bezerra, conhecido como 
Hospital Santa Catarina. Para 
emitir a recomendação, o MP 
levou em consideração informações 
apuradas no âmbito de um 
inquérito civil instaurado, de que o 
hospital poderia fechar a unidade 
de cuidados intermediários devido 
a falta de médicos para a escala de 
dezembro.

>> Salvo pelo STF 
A Globonews e o G1 tiveram que corrigir informações 
divulgadas nesta terça-feira sobre o envolvimento do senador 
José Agripino na operação Ross, que fez busca e apreensão na 
residência de Aécio Neves, entre outros.  
O parlamentar potiguar, na verdade, não teve seus imóveis 
revistados, por decisão do STF, embora esteja entre os 
investigados pela PF.A operação Ross é desdobramento da 
Operação Patmos e investiga o recebimento de propina por 
Aécio e seu grupo político através de notas frias.

Roberto Bezerra, diretor da Destaque, no lançamento do 
camarote Skol no Carnatal 2018

Desfile Chanel Pre-Fall 2018, 
em Nova York

A Bordo: Sheila Morais 
brindando ao pôr-do-sol e 
ao sucesso de seu evento de 
lançamento da nova coleção 
SD, no Iate Clube de Natal

João Neto

Divulgação Instagram
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Ex-guitarrista da banda Yahoo, 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Bom dia para correr atrás de metas mais 
ambiciosas, inclusive no trabalho. Mercúrio estimula 
o desejo de sair da rotina. Na paquera, um amigo 
pode apresentar uma pessoa interessante.

No trabalho, sua habilidade para lidar com as 
finanças continua em destaque. Seu maior 
desafio será manter a concentração. Assuntos 
do dia a dia podem tirar o brilho do romance.

Bom astral para se concentrar em novos objetivos 
e assumir responsabilidades. Na saúde, mudar 
alguns hábitos pode ser mais fácil. Graças a 
Mercúrio, podem surgir novidades na paquera.

Assuntos domésticos ou familiares podem exigir 
atenção. Boa fase para correr atrás do sonho da casa 
própria. Você fará o possível para cuidar de quem 
ama, mas cuidado para não sufocar sua alma gêmea.

Vai sobrar disposição para aprender coisas 
novas. Será mais fácil interagir com os colegas. 
Tudo que fizer em parceria tem mais chance 
de sucesso!

A comunicação será a chave para se destacar 
e conquistar os seus interesses. Boa hora para 
esclarecer mal-entendido com um amigo ou 
alguém próximo. 

Ouça sua intuição para tomar a melhor decisão. 
Pode surgir uma chance de mudar de carreira 
ou de emprego. Atraente e sensual, não terá 
dificuldade para encantar alguém.

Nesta quarta, as finanças recebem boas 
energias e o período é favorável para iniciar 
uma poupança. Há chance de conseguir um 
aumento. Pode descobrir um segredo do par.

Sua habilidade para lidar com os outros 
deve crescer, especialmente se apostar 
no diálogo e se aproximar de pessoas em 
quem confia. 

 O desejo de se aventurar e tentar algo 
diferente tem tudo para crescer. A 
companhia dos amigos será bem-vinda e 
poderá se divertir com o pessoal. 

É hora de se concentrar no trabalho e colocar 
as obrigações em dia. Se está em busca de 
um novo emprego, conte com a ajuda de um 
parente.

Mercúrio traz à tona seu lado mais ambicioso. 
Há chance de recuperar algo que tinha perdido. 
Se tem compromisso, reforce a confiança e 
valorize os pontos em comum com o par.

Gabriel consegue chegar a Greenville. Nicolau se anima com a decisão de Diana, e Afrodite se incomoda. 
Stella conspira com João Inácio contra Mirtes. Olavo tenta intimidar Valentina. Milu se preocupa com Afrodite. 
Diana chora ao lembrar da conversa com a mãe. Machado liberta Luz.

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)

Flávio alerta Padre Léo sobre Américo. Marcelo marca um encontro com Mariane. Sheila se insinua para Bola. Alain 
não gosta quando Daniela lembra que Cris fez o desenho de Danilo. Cris ouve Mariane falando dela para Josi e a 
confronta. Emiliano manda flores para Zezé e Abigail, e Lenita reclama com o homem na frente de Solange. 

ESPELHO DA VIDA

Marocas fica encantada com o apartamento. O detetive diz a Lúcio que as investigações apontam que 
a família Sabino planejou a morte de Emílio. Samuca convence Dom Sabino a aceitar o investimento de 
Lúcio no projeto do Tietê, para a alegria do banqueiro. 

O TEMPO NÃO PARA

Ex-guitarrista da Banda Yahoo 
morre em acidente de carro

ESTAVA DESAPARECIDO
Instagram / Reprodução

Cantor estava desaparecido desde dia 8

Corpo de Sérgio Knust foi 
encontrado na segunda

o músico Sérgio Knust foi encontra-
do morto após sofrer um acidente de 
carro, no Rio de Janeiro. A irmã do 
artista, aliás, já havia usado as redes 
sociais, para informar o desapareci-
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mento dele, após uma apresentação, 
na noite do último sábado. O corpo foi 
localizado na segunda-feira, 10.

“A todos que se mobilizaram em 
orações e buscas, nossos sinceros agra-
decimentos. Infelizmente coube a mim 
informar que meu irmão deixa esse 
mundo. Seu carro foi encontrado hoje, 
após uma capotagem, e ele não resis-
tiu. Estamos com o coração triste, em 
oração, pra que ele seja recebido em 
paz junto a Deus!”, chegou a escrever 
a irmã de Sérgio Knust, na internet. l
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Encontra-se aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Com Sistema de Registro de 
Preços Nº 003/2018, objetivando a Aquisição de 01(uma) Ambulância de simples remoção. 
Abertura dia 02 de janeiro 2019, às 10h00min (dez horas). INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 02/01/2019 – 10:30 HORAS. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00h às 
13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Brejinho-RN, Avenida 
Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Brejinho-RN – Ou pelo fone (084) 3282-2309 – pelo e-mail: 
CPL.PMB@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

BREJINHO-RN, 11 de dezembro de 2018

Pregoeiro Oficial
HELTON LUIZ DA SILVA DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE- PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

Ana Santana Alves de Medeiros
Presidente – CPL/SEEC

PROCESSO N° 00410004.000026/2018-97

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

A presidente da CPL/SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura da Tomada 
de Preços em referência, para o dia 27/12/2018, às 09:30m (horário local), cujo objeto é: 
Contratação de Empresa para a elaboração dos projetos complementares de engenharia dos 
edifícios de 28 Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte, situadas em diversos municípios 
do Rio Grande do Norte, conforme o edital. O edital encontra-se à disposição dos interessados 
através do site: www.rn.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

Natal/RN, 11 de dezembro de 2018.

Art. 2º - O imóvel de que trata o artigo anterior destina-se a construção um mirante, para utilização pelos 
munícipes e visitantes, com a finalidade de preservar a identidade local e estimular o turismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de 2.308,79m², parte 
integrante e encravada no imóvel de matrícula 793, do Livro 2-D, do Registro Geral, folhas 234, do Ofício 
Único de Serra Caiada, cujos limites e confrontações acham-se discriminados no Memorial Descritivo 
constante no Anexo Único, parte integrante e indispensável deste Decreto.

em 13 de novembro de 2018.

Art. 5º - Fica, ainda, o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura autorizado a promover os atos 
administrativos ou judiciais, pela via amigável ou judicial, sendo indenizado a quem de direito, nos 
termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, em caráter de urgência, 
necessário a efetivação da desapropriação, tratada no art. 1º deste decreto, inclusive, devendo proceder 
com a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando para tanto, os recursos próprios alocados.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de 
uma das suas atribuições legais, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com 
a redação dada pela Lei nº 2.786, de 21.05.56, art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, combinado 
com o quanto disposto na legislação local, CONSIDERANDO que no Município de Serra Caiada está 
localizada uma formação geológica que integra a identidade dos munícipes; CONSIDERANDO que esta 
formação geológica é utilizada pelos munícipes como mirante, ainda que não possua qualquer 
infraestrutura; CONSIDERANDO que a área expropriada, objeto do presente, revela-se indispensável 
para construção de um mirante nesta formação geológica; CONSIDERANDO, ainda, que á área 
desapropriada será de grande utilidade para esta municipalidade, pois permitirá a construção de um 
mirante que estimulará o turismo na região; CONSIDERANDO que o fundamento axial da 
desapropriação é a supremacia do interesse público sobre o interesse individual.

Parágrafo Único - O valor total e máximo da indenização será de R$ 3.855,68 (três mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em parcela única ao(s) expropriado(s), 
utilizando, para tanto, os recursos próprios previstos no orçamento vigente.

Art. 7º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

DECRETO Nº 015/2018

“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o 
imóvel que abaixo se especifica, e dá outras providências”.

Art. 3º - Fica autorizado o setor competente a realizar as obras de execução dos serviços que se fizerem 
necessários a finalidade a que se destina a presente desapropriação.
Art. 4º - A presente desapropriação é declarada de urgência, para efeito de imediata imissão de posse, 
na conformidade do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941.

Gabinete da Prefeita do Município de Serra Caiada, Estado do Rio Grande do Norte,

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO - Prefeita Municipal

DECRETA

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Agrícola Famosa LTDA, CNPJ: 00.474.300/0021-56, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação (LO), para um projeto de agricultura irrigada em uma área localizada na Fazenda 
Santa Júlia, município de Mossoró-RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

AUTO POSTO PADRE CICERO EIRELI
CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO PADRE CICERO EIRELI, CNPJ: 26.698.386/0001-40 torna público que Rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 30/11/2022 em favor do empreendimento 
com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos para automotores, localizado na 
Rua Vereador Manoel Félix, 1145 Bela Vista CEP: 59.218-000 no município de Passa e Fica/RN. 

DAISE DA SILVA ARAUJO
TITULAR
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Fernando Suassuna é empossado 
novo presidente do ABC até 2021

NOVA ERA

José Aldenir / Agora RN

Fazer o Alvinegro retornar aos títulos é o grande objetivo de Suassuna, começando pelo Estadual, 
Copa do Nordeste, subir de divisão no Campeonato Brasileiro e passar de fase na Copa do Brasil

O médico infectologista e aler-
gologista, professor aposentado da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN) e coordenador 
do curso de medicina da Univer-
sidade Potiguar (UNP) Fernando 
Antônio Brandão Suassuna – o 
doutor Fernando Suassuna – assu-
miu, na noite desta terça-feira, 11, 
em cerimônia restrita da Arena das 
Dunas, a presidência do ABC para 
o triênio até 2021. O maior desafio 
de Suassuna será o de quitar dívi-
das trabalhistas, que somam R$ 5 
milhões, e trazer o time de volta à 
série B.

Colega e companheiro nas 
atividades no ABC, o professor de 
educação física doutor em saúde 
pública Beto Cabral informou que 
Suassuna estava impossibilitado 
de dar entrevista, mas como exer-
cerá atividade na nova diretoria, 
topou ser o porta-voz do novo presi-
dente. Segundo Beto Cabral, o ABC 
vai trabalhar com 23 jogadores no 
time profissional no primeiro se-
mestre de 2019, com a finalidade de 
manter as finanças em dia. Cabral 
informou que o clube recebeu – do 
Corinthians – a primeira parcela 
da venda do meia-atacante Fessin, 
garantindo o pagamento de todo o 
plantel e dos funcionários – salário 
e 13º.

Uma novidade anunciada por 
Beto Cabral, com a autorização do 
presidente Fernando Suassuna, é 
o interesse de investimento de em-

presários. “Ficamos felizes por con-
seguirmos pagar o 13º de todos no 
clube, com um total de despesas de 
R$ 180 mil. Vamos fazer um traba-
lho planejado, iniciando com 23 jo-
gadores no início do ano e chegando 
a 30 no início do segundo semestre, 
visando o campeonato brasileiro da 
série c”, detalhou Cabral.

O primeiro semestre será focado 

em três competições: o campeonato 
estadual, a Copa do Brasil e a Copa 
do Nordeste. No campeonato poti-
guar, a renda virá das bilheterias, 
da venda de placas. Já na Copa do 
Nordeste, o clube receberá R$ 1,5 
milhão por participar do torneio e 
na primeira fase da Copa do Brasil 
serão R$ 560 mil na primeira fase. 
Caso a equipe vá para a fase seguin-

te serão mais R$ 800 mil para o clu-
be. “Vamos lançar uma campanha 
para trazer crianças com idade en-
tre sete e doze anos ao estágio para 
assistir aos jogos gratuitamente. A 
ideia é fazer com que essa criança-
da veja o futebol de perto, dentro do 
estádio”, antecipou Cabral.

Nos planos da nova diretoria 
também está a criação de um cen-
tro formador de atletas nas catego-
rias de base. “Hoje, os garotos vêm 
treinar no nosso clube. Quando eles 
se destacam, os pais fecham contra-
to com outro clube e os levam embo-
ra. A partir de 2019, isso vai acabar 
porque daremos atenção especial 
à garotada e vamos trabalhar no 
fortalecimento de nossa marca e na 
recuperação do programa sócio-tor-
cedor, que já chegou a 10 mil asso-
ciados e agora se encontra em ape-
nas 1.200. Precisamos recuperar 
a autoestima do futebol potiguar 
porque hoje os dois maiores clubes 
estão na terceira e quarta divisões”, 
disse Cabral.

A venda de espaços no unifor-
me da equipe também é uma saída 
para a geração de novas receitas 
no ABC e podem render até R$ 5 
milhões por ano numa estimativa 
inicial da diretoria. O valor pode 
elevar-se a partir do momento em 
que a equipe suba de rendimento. 
Beto Cabral disse ainda que esta 
semana os clubes da série C terão 
uma reunião com a CBF com o ob-
jetivo de conseguir mais receitas.  l

Fernando Suassuna, novo presidente do ABC, eleito para o triênio 2019-2021

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Prévia, em favor do empreendimento para extração da substância 
ferro, localizado na zona rural nos municípios de Lagoa de Velhos, Presidente Juscelino, Sítio Novo/
RN e Senador Elói de Souza. 

Rodrigo Rodrigues de Oliveira
Gerente de Projetos Minerais

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Prévia - LP, para o Parque Eólico Filgueira II, composto por 14 aerogeradores, localizado na 
Zona Rural, no Município de Areia Branca. 

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

A firma WAGNER MOTA EULÁLIO LIMA, de CNPJ: 31.316.452/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA à Licença de Regularização de Operação - LRO para a Extração de Minerais não 
Metálicos, localizado na Rua Cosme Luiz, 296 – Centro – Parelhas/RN. 

WAGNER MOTA EULÁLIO LIMA
Dir. Presidente


