
Banco Mundial sugere que 
governo Fátima faça cortes

Servidores da saúde acatam 
nova proposta do Governo

Instituição que financia projetos na ordem de R$ 1 bilhão no RN terá reunião com equipe do novo governo 
para discutir futuro do “Governo Cidadão”. Banco afirma que medidas serão definidas pela gestão local.

Categoria vai receber nesta sexta-feira 30% da folha 
de janeiro; restante entra parte dia 16 parte dia 31.

FINANÇAS 04

ATRASOS SALARIAIS 11

Durante esta quinta-feira, 10, sindicalistas protestaram em frente ao Walfredo Gurgel

José Aldenir / Agora RNFAMÍLIA 07

Especialista Rossana Ferreira

José Aldenir / Agora RN

Pais que colocam 
filhos contra o ex 
podem ser punidos 
na lei, diz advogada
Conhecida como alienação 
parental, ação é qualquer tentativa 
de afastar a convivência ou de criar 
uma má impressão ao pai ou mãe 
após a separação.

NATAL
Sexta-feira,
11 de janeiro de 2019 
Edição nº 468 | ano 3

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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DESPESAS 05

Prefeito interino Paulinho Freire

José Aldenir / Agora RN

Paulinho prepara 
lista com dívidas 
da Prefeitura e vai 
entregar a Álvaro
Prefeito em exercício de Natal, 
vereador do PSDB aponta que 
serviços essenciais, como o da 
saúde e do recolhimento do lixo, 
não podem sofrer atrasos.
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Venha a nós o vosso reino

A gestão da governadora Fátima Bezerra (PT) vai buscar junto ao 
governo federal uma ajuda para resolver a grave crise econômica 
do Estado. Em conversas iniciais com integrantes do governo 

do presidente Jair Bolsonaro, a gestão potiguar tem apresentado a 
situação de calamidade financeira e, em reuniões em Brasília, vai 
solicitar recursos e ações – entre elas, segundo apurou a coluna, a 
suspensão do pagamento de dívidas. Acontece que a equipe do governo 
estadual está com pouca disposição para dar contrapartidas que foram 
exigidas pelo Tesouro Nacional em um passado breve. Integrantes da 
nova administração têm se recusado a cogitar medidas como a venda 
da Caern e o aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos 
servidores, hoje em 11%.

>> Rigor. O Ministério Público 
Eleitoral apresentou oito ações 
de investigação judicial eleitoral 
(Aijes) e cinco representações, no 
final de 2018, tendo como alvo 36 
candidatos que concorreram no 
último pleito, no Rio Grande do 
Norte. As irregularidades apontadas 
pelo MP incluem desde utilização 
da máquina pública, até compra de 
votos e problemas com as prestações 
de conta. 

>> Na mira. Dentre os alvos estão 
três dos candidatos ao Governo do 
estado: Robinson Faria (PSD), a 
atual governadora Fátima Bezerra 
(PT) e o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT), assim como 
dois candidatos a vice. A lista ainda 
inclui um concorrente ao Senado, 
cinco à Câmara Federal e 25 à 
Assembleia Legislativa, totalizando 
16 diferentes legendas.

>> Troca-troca. Ex-vice-governador 
do Rio Grande do Norte durante 
a gestão de Robinson Faria, Fábio 
Dantas fez a sua segunda mudança 
de partido em um ano. Depois de 
deixar o PCdoB e ingressar no PSB 
em 2018, agora em janeiro o marido 
da deputada estadual reeleita 
Cristiane Dantas acompanhou a 
esposa – que estava no PPL – e se 
filiou ao Solidariedade.

>> Segurança. O governo federal 
trabalha na elaboração de um 
decreto para prever perdão de 
pena de condenados com doenças 
graves ou terminais. Apesar de o 

presidente Jair Bolsonaro ter dito 
antes de assumir que não concederia 
o chamado indulto presidencial, a 
ideia é dar um viés “humanitário” à 
medida.

>> Otimismo. O brasileiro 
terminou 2018 mais confiante em 
relação ao emprego no País e mais 
satisfeito com a vida. É o que mostra 
levantamento trimestral divulgado 
nesta quinta-feira, 10, pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Pelo estudo, o Índice do 
Medo do Desemprego caiu 10,7 
pontos porcentuais entre setembro 
e dezembro do ano passado, ficando 
em 55 pontos.

>> Renúncia. Desde o início 
do seu primeiro mandato como 
vereadora, a professora Eleika 
Bezerra (PSL) doa integralmente 
o seu salário de parlamentar, 
conforme compromissos registrados 
em cartórios durante as campanhas 
eleitorais de 2012 e 2016, quando 
foi reeleita. Além disso, a vereadora 
também tem como uma de suas 
prioridades a economia da verba 
de gabinete (cota parlamentar) 
destinada ao seu gabinete. Somando 
estes recursos não-utilizados pela 
parlamentar, a soma atinge quase 
R$ 1,5 milhão. 

>> Sem publicidade. O presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, decidiu que a 
votação para a eleição da nova Mesa 
Diretora do Senado, prevista para 1º 
de fevereiro, deverá ser secreta.

“Não irei recuar um 
milímetro diante 

dessa situação”

Governador do Ceará, Camilo 
Santana, sobre crise na segurança 

pública do Estado

>> Foto oficial. Jair Bolsonaro  
(PSL) divulgou nesta quinta-
feira, 10, a foto oficial dele 
como 38º presidente do Brasil 
em seu perfil no Instagram. O 
retrato foi tirado pelo fotógrafo 
da Presidência, Alan Santos, 
no Palácio da Alvorada, antes 
de o presidente seguir para 
o Planalto. Ao contrário de 
seu antecessor, Michel Temer 
(MDB), e seguindo a convenção 
estipulada por outros ex-
presidentes, Bolsonaro optou 
por vestir a faixa presidencial 
na foto.

Alan Santos / PR
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CELEUMA

Após impasse, Planalto 
confirma Vilalva na 
presidência da Apex

Após impasse quanto à 
demissão de Alecxandro Carreiro da 
presidência da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex), o Palácio 
do Planalto confirmou na noite 
desta quinta-feira, 10, em nota, 
que o embaixador Mário Vilalva vai 
comandar o órgão. Ele foi indicado 
pelo chanceler Ernesto Araújo.

Em sinal de apoio, o presidente 
Jair Bolsonaro já se reuniu com 
Mário Vilalva, no Palácio do Planalto, 
ao lado de Araújo responsável pela 
indicação de Vilalva e pela demissão 
de Carreiro. O ex-presidente da Apex 
que se recusava a deixar o cargo 
até uma decisão do Presidente da 
República. A confirmação de Vilalva 
deve ser divulgada em breve. 

O novo embaraço na Apex, 
envolvendo a Carreiro, iniciou 
especulações na agência de que 
o próximo a ser substituído seria o 
próprio Ernesto. Sua participação em 
reuniões com Bolsonaro na tarde de 
ontem, no entanto, já sinalizava o 
apoio do presidente ao ministro, de 
acordo com fontes do Planalto.

Desde o anúncio da demissão, 
Carreiro mostrou a deputados do 
PSL troca de mensagens pelo 
WhatsApp que comprovariam 
que ele não pediu para sair como 
informou o ministro nas suas redes 
sociais, mas foi forçado a deixar o 
cargo na Apex.

Nesta quinta, Carreiro também 
procurou interlocutores no Palácio 
do Planalto para apresentar sua 
versão. Segundo assessores de 
Bolsonaro, ele não foi recebido pelo 
presidente da República. l

Ministério das Relações Exteriores

Vilalva, Bolsonaro e Ernesto
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www.leroymerlin.com.br

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 11/01 ate 14/01/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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   NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

Exclusividade  
Exclusividade  

R$ 139,90
 cada  

CLORO 5 EM 1 MULTIAÇÃO TABLETE
10Kg. Axton.
CÓDIGO: 89707016

R$ 74,90
 cada  

CONJUNTO MANGUEIRA
Mod. Geoclassic, 1/2”, 15 metros,  
na cor verde. Geolia.
CÓDIGO: 89099052

R$ 79,90 
 cada  

CADEIRA
Mod. Deluxe, 85cmx41cm,  
em plástico, nas cores branca 
ou vermelha. Forte Plástico.
CÓDIGO: 89890423-89890430

R$ 164,90 
 cada  

ESPREGUIÇADEIRA
Mod. Pitangui, 187cmx66cmx50cm, 
em resina, na cor branca. Antares.
Peso: 10,13kg 
CÓDIGO: 87984162

R$ 199,90 
 cada  

POLTRONA
Mod. Sunday, 84cmx59cm,  
em plástico, diversas cores. Grosfillex. 
CÓDIGO: 89860442-89860435-89860463

suporta até 120kg

R$ 649,90
 cada  

ILHA RELAXANTE
Com cobertura, na cor branca. Intex.
CÓDIGO: 89576823

R$ 169,90
 cada  

GAZEBO 
300cmx300cm, em aço, em polietileno,
na cor branca. Bel Fix.
CÓDIGO: 89445125

R$ 799,90
 cada  

CONJUNTO PARA JARDIM
Mod. Kangfu, com 1 mesa (70cmx80cm), 4 poltronas 
(85cmx53cm) e 1 ombrelone (180cm), na cor bege.
CÓDIGO: 88522336

R$ 599,90
 cada  

CHURRASQUEIRA A CARVÃO
Mod. Table Grill, em aço, diversas cores. 
Peso: 3,7kg
CÓDIGO: 89699750-89619691-89707590-89619705
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Banco Mundial sugere contenção de 
gastos para o novo governo do Estado 

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Direção da instituição financeira recebe hoje integrantes da nova equipe econômica da gestão Fátima 
Bezerra; encontro vai discutir medidas para a recuperação da situação fiscal do Rio Grande do Norte

O Banco Mundial sugeriu nesta 
quinta-feira, 10, que o Governo do 
Rio Grande do Norte adote medidas 
de redução de gastos e de controle 
da situação fiscal. 

A direção da instituição finan-
ceira terá uma reunião nesta sex-
ta-feira, 11, com representantes da 
equipe econômica do governo poti-
guar.

De acordo com o Banco Mun-
dial, com relação à situação fiscal 
do Rio Grande do Norte, não há 
solução “fácil” para a atual gestão, 
mas não foram delimitadas me-
didas específicas de controle das 
despesas. “O controle de gastos 
será inevitável, mas as medidas 
específicas têm que ser decididas 
pelo governo”, apontao banco, em 
nota enviada ao Agora RN.

A organização é responsável 
pelo empréstimo de mais de R$ 1 
bilhão ao Governo do Rio Grande 

do Norte. O acordo financeiro foi 
aprovado em 2013, e os recursos são 
utilizados para estruturação do pro-
grama estadual “Governo Cidadão”. 
A iniciativa prevê o financiamento 

de obras em todo o território do nor-
te-rio-grandense.

Ainda de acordo com o Banco 
Mundial, a decretação do estado de 
calamidade financeira, anunciado 

no último dia 2 de janeiro pela go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), não 
vai afetar o empréstimo bancário 
para o programa “Governo Cida-
dão”. 

Em dezembro passado, o diretor 
da instituição financeira, Martin 
Raiser, visitou o Rio Grande do 
Norte. Ele visitou investimentos 
realizados e analisou execução dos 
recursos do projeto.

O encontro desta sexta-feira en-
tre os integrantes do Banco Mundial 
e do Governo do Estado – represen-
tado por Aldemir Freire, secretário 
de Planejamento e Finanças, e por 
Carlos Eduardo Xavier, secretário 
de Tributação – terá como pauta 
principal a discussão do diagnóstico 
fiscal do RN. 

Durante o encontro, também 
serão apreciadas as informações de 
ordem tributária, da previdência 
pública e de recursos humanos. l

Secretário de Planejanemento, Aldemir Freire, vai representar o governo do RN

REPASSE

TJRN suspende liminar, e Governo pode 
antecipar R$ 162 milhões em royalties

José Aldenir / Agora RN

O desembargador Expedito Fer-
reira, do Tribunal de Justiça do RN, 
determinou a suspensão dos efeitos 
da decisão liminar que impedia 
qualquer operação que importe na 
cessão de créditos de royalties da ex-
ploração de petróleo e gás em 2019.

A partir da autorização, o Rio 
Grande do Norte fica liberado para 
receber  R$ 162 milhões. A decisão 
do magistrado já foi comunicada ao 
Banco do Brasil.

O magistrado apontou que o 
pedido de suspensão da liminar, 
neste instante, afastou a premissa 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
que obstava a concessão do pleito. 
“É flagrante o imediato impacto 
econômico e administrativo que os 
efeitos da decisão em comento traz 
ao Estado do Rio Grande do Norte, 
o qual, no atual juízo político-admi-
nistrativo precisa ser sopesado, sem 
prejuízo de ulteriores providências a 
serem tomadas no âmbito jurisdicio-

nal, pautadas num juízo definitivo 
de mérito, após o devido trânsito em 
julgado, sobretudo considerando que 
o atual pedido traduz uma intenção 
de primeiro mandato do Governo Es-
tadual, o que, a princípio, encontra 
respaldo na Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, diz trecho da decisão do ma-
gistrado.

A decisão que impedia o uso dos 

recursos da 5ª Vara da Fazenda Pú-
blica de Natal.

O Governo do Estado realizou o 
pedido de reconsideração sob o argu-
mento do encerramento do mandato 
do ex-governador Robinson Faria, 
ocorrido no dia 31 de dezembro.  

Para a defesa, o ente estatal ar-
gumentou que fosse garantido o di-
reito de realizar a operação de cessão 
de receitas decorrentes de royalties e 
participações especiais,  com a devi-
da comunicação ao Banco do Brasil, 
instituição financeira na qual se pre-
tende operar a cessão do crédito. 

Com a decisão,  o governo do 
Estado vai partir em busca dos 
royalties para os próximos três anos 
de governo. O montantes esperado 
é de R$ 400 milhões. No entanto, o 
pedido de adiantamento financeiro 
ainda precisa ser aprovado pela As-
sembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, que voltará do recesso dia 
17 de fevereiro.l

Dinheiro será utilizado para salários

NEGOCIAÇÃO

Governo do Estado 
paga 30% de janeiro a 
servidores nesta sexta

O Governo do Rio Grande do 
Norte inicia nesta sexta-feira, 11, 
o pagamento de 30% do salário 
dos servidores. Os agentes da 
segurança pública recebem os 
salários integrais no dia 16, além 
do órgãos que têm arrecadação 
própria. Ainda no dia 16 acontece o 
pagamento dos 70% restantes que 
são referentes à quitação da folha 
de janeiro para quem ganha até R$ 
3 mil. Já dia 31 de janeiro, serão 
pagos os 70% restantes aos ativos, 
inativos e pensionistas.l

Ivanízio Ramos / Governo do RN

Acordo salarial foi firmado dia 9
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Paulinho Freire vai entregar lista 
de dívidas da Prefeitura do Natal

DESPESAS

José Aldenir / Agora RN

Prefeito em exercício de Natal, vereador aponta que serviços essenciais, 
como o da saúde e do recolhimento do lixo, não podem sofrer atrasos

Prefeito interino, o vereador e 
presidente da Câmara Municipal 
de Natal, Paulinho Freire (PSDB), 
vai entregar uma lista ao prefeito 
Álvaro Dias informando – de forma 
detalhada – sobre todos os paga-
mentos de fornecedores que estão 
atrasados. 

De acordo com o vereador, é 
preciso que seja feito um novo pacto 
federativo porque os municípios e 
muitos estados estão quebrados.

Em entrevista à rádio 96FM, 
Paulinho Freire explicou que o mu-
nicípio de Natal está fazendo um 
ajuste nas contas porque passa por 
dificuldades financeiras.

Segundo o vereador, a maior 
parte dos municípios só tem recursos 
para pagar servidores e já há muitos 
casos – por todo o país – em que as 
situações financeiras pioraram.

Uma das vantagens de Natal es-
tá relacionada à Previdência. A cha-
mada Natalprev está equilibrada e 
justamente por isso – na avaliação 
de Paulinho Freire – é preciso ela-
borar um relatório dos prestadores 
de serviços e pagar o que se deve. 
“Serviços médicos e o de recolhimen-

to devem ser prioridades sempre”, 
acrescentou.

Quanto à questão do transporte 
coletivo, Freire disse que está na 
hora do executivo fazer a sua par-
te, realizar a licitação e não deixar 
que não haja mais nenhum deserto. 
Questionado se os vetos da prefeitu-
ra de Natal serão mantidos – com 
destaque para o aumento em 30% 
da frota dos alternativos – Paulinho 
Freire alertou que a maioria dos ve-

tos do executivo são derrubados pelo 
legislativo.

Para ele, o maior desafio deste 
ano será atualizar e votar o Plano 
Diretor de Natal com realização de 
grandes debates e com um olhar 
especial para a Zona Norte, princi-
palmente depois que as obras das la-
goas de captação forem finalizadas. 
“Uma das prioridades será melhorar 
a nossa orla, que hoje é a mais feia 
de todas”, destacou. l

Vereador Paulinho Freire é o prefeito em exercício de Natal até o próximo dia 17  

PSD desiste de ação contra 
Sandro Pimentel na Justiça

ELEIÇÕES

José Aldenir / Agora RN

O Partido Social Democrático 
(PSD) desistiu nesta quinta-fei-
ra, 10, da ação contra o vereador 
Sandro Pimentel (PSOL). A ação 
poderia beneficiar o candidato 
derrotado Jacó Jácome. 

Sandro Pimentel teve sua di-
plomação como deputado estadual 
suspensa em caráter liminar.Ele 
é acusado pelo Ministério Públi-
co Eleitoral (MPE) de arrecadar 
e gastar ilicitamente recursos na 
sua campanha para a Assembleia 
Legislativa. Foi apontada pelo 
menos uma irregularidade nas 
contas de campanha do socialista.

Os advogados do PSD enca-
minharam documentos à Justiça 
Eleitoral em que comunicam a de-
sistência. A saída do PSD sucedeu 
a desistência da ação judicial do 

primeiro suplente Robério Pauli-
no, que também tentava ocupar a 
vaga de Sandro Pimentel. l

Deputado eleito Sandro Pimentel

Ex-presidente do TRT morre 
após sofrer infarto fulminante

LUTO

Ascom TRT-21

O desembargador José Rêgo 
Júnior sofreu um infarto fulmi-
nante na madrugada desta quin-
ta-feira, 10, e faleceu em Natal. 
Ele tinha 61 anos e presidiu o 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região (TRT-RN) entre 
2013-2015.

Bacharel em Direito pela Uni-
versidade Estadual do Rio Gran-
de do Norte, Júnior Rêgo atuou 
como advogado em Mossoró. Indi-
cado pelo Quinto Constitucional, 
representando a advocacia, foi 
nomeado desembargador do TRT-
-RN em 2009.

Atualmente, o desembargador 
presidia a Primeira Turma de 
Julgamentos. Júnior Rêgo deixa 
esposa, quatro filhas e duas ne-
tas. Ele será sepultado em Mosso-

ró e seu corpo será velado na sede 
do TRT-RN em horário ainda não 
definido pela família. l

Desembargador José Rêgo

DECISÃO

Justiça bloqueia 
bens de Pezão, ex-
governador do RJ

A Justiça do Rio de Janeiro 
atendeu pedido do Ministério 
Público Estadual e decretou a 
indisponibilidade de bens do ex-
governador Luiz Fernando Pezão, 
no valor de R$ 45,6 milhões.

O bloqueio foi determinado 
no âmbito do processo em que 
Pezão é acusado de receber mais 
de R$ 11 milhões do Sindicato 
das Empresas de Ônibus Urbanos 
do Rio (Fetranspor), em troca de 
favorecimento aos interesses da 
entidade durante o seu mandato, 
entre 2015 e 2018.

De acordo com o Ministério 
Público (MP), Pezão assumiu  
a liderança da organização 
criminosa instalada na 
administração do Rio.  A 
Fetranspor teve destaque entre as 
empresas que pagavam propina 
ao Poder Executivo durante as 
gestões de Cabral e Pezão, que 
estão presos. l

Tânia Rêgo / Agência Brasil

Luiz Fernando Pezão está preso



6 BRASIL SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 11.01.2019

serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> SINAL Nada há de ter sido 
mais silencioso e pacífico, no 
chão desta Aldeia Velha de 
Felipe Camarão que foi Capi-
tania do mui lido senhor João 
de Barro, do que a concorrência 
publicitária da Assembléia.

>> JÁ... O silêncio que envolve 
a concorrência de marketing 
do governo, tocada nos últimos 
instantes dos seus dias tão 
apressados, pode acabar bem 
mais ruidoso do que deseja 
nossa vã e sabida filosofia. 

>> POR... Falar em marke-
ting: há três governos, ou 
doze anos, que Natal vê e ouve 
anúncios de uma “Natal 100% 
saneada”. E Natal, paciente e 
humilde, cercada de fossas por 
todos os lados. Deus proverá. 

>> RASTRO A governadora 
Fátima Bezerra ainda não 
explicou a que se deve o rombo 
de R$ 300 milhões nas contas 
da Caern, como chegou a ser 
anunciado ainda durante a 
fase de transição. É grave 
assim? 

>> RISCO Por falar em grana: 
ou o governo negocia as dívidas 
da compra de medicamentos de 
uso contínuo, distribuídos via 
Unicat, ou diabéticos e hiper-
tensos sairão de lá com taxas 
alteradas e mãos vazias.

>> SOPA Tem petista certo 
de que algumas dezenas de 
concorrências com a grana 
do Banco Mundial teriam 
sido antecipadas em nome da 
agilidade das obras.  Quem 
sabe, com os ossos, sairá uma 
boa sopa.

>> FORTE O deputado Eze-
quiel Ferreira, se não enfrentar 
abalos sísmicos de última hora, 
pode chegar à sua reeleição 
a presidente da casa de José 
Augusto com 19 votos. É o bom 
cálculo dos seus eleitores.

>> CHULEIO Conhecedor da 
casa e seus meandros, Ezequiel 
sabe que até o dia da urna 
pode sofrer uma quebra, mas 
sabe também que as fraquezas 
humanas, se bem cerzidas, 
mantém o cobertor. É só 
esperar. 

CENA
>> Tomara que a governadora consiga escalonar e pagar os quase três me-
ses de atraso. Se seu plano falhar, o desfecho pode ser ainda mais trágico. 
Pode pagar o preço do truque de manter em dia seu governo, como se não 
fosse, ela mesma, a encarnação formal do Estado. Não pensem os petistas 
que o passado a Deus pertence. A dívida agora é de Fátima Bezerra. E de 
mais ninguém. Com agravante de inegável quilate: ela queria conquistar o 
governo e o povo lhe pôs nas mãos. Não tem a quem mandar essa conta.

>> AVISO Ninguém pense 
que o ex-governador Robinson 
Faria está tão longe assim da 
governadoria e muito menos 
desprovido de munição no 
alforje. A menos que o governo 
seja assaltado pela ingratidão. 

>> XADREZ É que no 
segundo turno, sussurram as 
fontes, o governador escolheu 
as mãos certas para tocar 
as pedras do xadrez político. 
Sem precisar deixar as suas 
impressões digitais e sofrer 
admoestações. 

>> GAVETA É que, para 
alguns, teria chegado a hora 
de Robinson Faria tirar da 
gaveta da memória a dupli-
cata da ingratidão que sofreu 
quando Carlos Eduardo Alves 
retirou o apoio que deixara 
assegurado.

>> MAIS Naquela hora, num 
almoço em um hotel da Av. 
Roberto Freire, a governadora 
Wilma de Faria também se 
negou a manter o apoio. Ela e 
Carlos já estavam bem engoli-
dos por Henrique Alves.

>> EPÍLOGO Em política, já 
professavam as velhas raposas, 
ressentimento tem cura, mas 
toda causa é remota. É como 
no caso da margem de erro de 
pesquisa eleitoral: para mais ou 
para menos. Nunca se sabe.

>> SONHO Não arrefeceu no 
deputado Kelps Lima o sonho 
de ser candidato a prefeito de 
Natal. Para sonhar, não lhe 
faltam organização e obstina-
ção para surfar na forte onda 
de renovação. Já para vencer... 

>> MAS... Do lado do MDB, 
e como o ex-prefeito Carlos 
Eduardo não pode disputar, a 
opção poderá ser o deputado 
Hermano Morais. Desde que 
vá e leve as malas para o PDT 
e traga o MDB como aliado.

>> MIRAGEM De quem viu 
e anotou: o publicitário Ale-
xandre Macedo, à sombra de 
sua pérgula, na península de 
Jacumã, olha a beleza do azul 
e da musa Tatiana Bulhões. 
Em silêncio. No mais absoluto 
silêncio.

Cony - nosso Carlos Heitor Cony 
- que partiu outro dia e deixou na 
segunda página da Folha de S. Paulo 
um imenso vazio, acreditava na força 
do amor súbito. Para ele, nasce de 
repente e, de repente, toma conta da 
vida e da alma. Um amor quase sem-
pre não correspondido, que explode 
nas entranhas mais escondidas e se 
derrama sobre a carne. Um vinho em-
briagador a acordar velhas sensações 
e sentimentos que pareciam mortos 
de tão adormecidos para sempre. 

E se é súbito, não é calmo. Ainda 
que pareça. É o que dizia o cronista 
que de amores fez sua vida ao longo 
do tempo que viveu e escreveu. O 
amor súbito atiça a tranquilidade da 
carne e acende no olhar o fogo inten-
so do desejo. Nasce quando menos 
se espera no rosto que parecia tão ín-
timo e tão comum, daí ser tão intenso 
quanto mais reprimido for. É filho 
inesperado do nunca sentido antes 
e, tão cerimoniosamente invisível, 
que se torna irreal por ser impossível 
suspeitar.  

Depois - pra que negar? - as coi-
sas do amor nem sempre são frutos 
maduros. É que o amor romântico, 
essa velha invenção dos homens, tem 
mutações. E foi sempre assim - natu-
ral e ao mesmo tempo inesperado. O 
amor é feito de carne e esconde segre-
dos. Bebe misteriosamente os rios que 
lavam a alma dos pecados do mundo, 
da alegria dos vícios e, às vezes, do 
adorável fracasso das virtudes. Daí o 
perdão aos amantes, posto que per-
doar é também uma forma de amar.  

Há os que se guardam, é verda-
de. Fecham-se em si mesmos como 
conchas no fundo de um mar grego, 
prisioneiro e finito. E não confessam 
nem aos próprios ouvidos, tão dis-
simulados que são. São esses, jus-
tamente esses, os que escondem a 
velha dor do desejo no sorriso doce 
e untuoso da falsa glória de resistir. E 
tudo porque cada um tem seu teatro 
de comédias e tragédias íntimas, sob 
uma cortina de Damasco que, desde 
as histórias antigas de amor, mistu-
ram o real e o irreal.  

De súbito, deve ser profundamen-
te frágil o ser humano quando ama. 
Principalmente se ama de um amor 
que não sabe como veio e pra onde 
irá. É como se fosse um amor calmo 
e terno, mas ao mesmo tempo enlou-
quecido. Um amor líquido, que desce 
pelos dedos, foge pelo ralo da pia lo-
go no primeiro minuto da manhã. E se 
perde em caminhos que só a imagina-
ção de quem ama sabe pressentir. O 
amor é louco? Ora, deve ser. Nada há 
que possa salvá-lo do seu delírio.  

Cony tem razão - isto de amar 
não tem saída. É um doce mistério 
perdido na noite dos séculos, desde a 
vida ancestral. Quando o desejo - vivo 
como a própria carne - ardeu ilumina-
do pela chama da primeira fogueira 
na solidão rupestre da caverna. É im-
possível enfrentar o amor súbito, se é 
disto que tratamos. Talvez seja o traje 
do poeta Fernando Pessoa. Aquele 
que se veste no outro e toma a forma 
encantadora do sonho que nasceu de 
repente, e, de repente, fugiu. Hélas! 

Do amor súbito

PALCO CAMARIM

“ Não leve seu pensamento 
para onde é proibido”
Herta Müller
Nobel de literatura em 2009
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Alienação parental: pais que colocam 
filhos contra o ex podem ser punidos

LEGISLAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Ação é entendida como qualquer tentativa de afastar a convivência ou de criar uma má impressão ao 
pai ou mãe após a separação; punições podem ser multas e até a inversão de guarda dos filhos 

Pais separados e constantes 
acusações e ofensas a um deles na 
frente dos filhos. Esta situação  é  
conhecida como alienação paren-
tal, prevista por lei, e pode gerar 
multa, aumentar a convivência 
entre o genitor alienado e o filho 
e, por fim, até alterar a guarda da 
criança.

O caso muitas vezes pode ser 
facilmente resolvido por meio da 
mediação. Mas, e quando o diálogo 
entre pai e mãe fica inviável? O que 
fazer? Recorrer à Justiça pode ser a 
solução. A Lei 12.318, sancionada 
em 2010, trata do assunto e define 
como alienação parental qualquer 
tentativa de afastar a convivência 
ou de criar uma má impressão ao 
pai ou mãe que moram longe.

De acordo com a advogada 
Rossana Ferreira, nos casos de 
alienação parental, todos os de-
talhes são observados pela Justi-

ça. “São vários os indícios, mas o 
elemento mais importante, nesses 
casos, é a perícia judicial, realiza-
da por profissionais indicados pela 
Justiça ou o estudo psicossocial 
mais abrangente que vai embasar 

o juiz no processo”, explica
Entre os comportamentos que 

se enquadram, estão: impedir as 
visitas, mudar de endereço e não 
avisar, recusar o contato por te-
lefone, desvalorizar e insultar o 

ex-companheiro na presença dos 
filhos e até trocar nomes e sobre-
nomes.

Na prática, a nova norma pune 
pais e mães (avós, tios, ou quem 
detenha a guarda da criança) 
que tentam colocar as crianças e 
adolescentes contra o ex-marido 
e ex-esposa. A Lei prevê multa, 
a ser definida pelo juiz, acompa-
nhamento psicológico ou perda da 
guarda da criança. Nas decisões, a 
busca prioritária é pelo bem-estar 
da criança.

“Segundo a norma jurídica, 
se for verificada a veracidade das 
acusações, o juiz poderá ampliar 
o regime de convivência familiar 
em favor do genitor alienado, 
estipular multa ao alienador, de-
terminar acompanhamento psico-
lógico ou determinar a alteração 
da guarda do menor”, detalhou a 
advogada Rossana Ferreira.l

Rossana Ferreira reforça que a Justiça vai priorizar o bem-estar da criança 

INCONSTITUCIONALIDADE

MPRN pede suspensão 
da cobrança da “Taxa 
dos Bombeiros”

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) requereu 
ao Tribunal de Justiça Estadual a 
imediata suspensão da cobrança 
da “Taxa dos Bombeiros”, prevista 
na Lei Complementar Estadual 
n.º 247/2002, alterada pela Lei 
Complementar nº 612/2017, que 
vem sendo cobrada no momento 
do pagamento do IPVA 2019. A 
referida taxa visa cobrir os custos da 
prevenção e combate a incêndios, 
busca e salvamento em imóveis 
localizados no Rio Grande do Norte 
e em veículos nele licenciados.l

iStock

Taxa será cobrada este ano

RESULTADO

Defensoria Pública do Estado registra 
44% de resolutividade em conciliações

DPERN / Reprodução

A Defensoria Pública do Estado 
do Rio Grande do Norte registrou 
um índice de mais de 44% de conci-
liações após rodadas de conciliação 
em seu Núcleo de Mediação e Jus-
tiça Comunitária (Nujuc). Os dados 
fazem referência aos atendimentos 
registrados pelos defensores e defen-
soras no ano de 2018. 

De acordo com o balanço dos 
atendimentos, o Nujuc realizou 425 
reuniões de conciliação durante todo 
o ano. Dessas, 191 tiveram sucesso 
com a assinatura de acordos entre as 
partes evitando a demanda judicial. 
O índice é quase quatro vezes maior 
do que o alcançado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em 2017, 
quando o relatório Justiça em Nú-
meros 2018 registrou o índice 12,1% 
de conciliações dentro do universo de 
31 milhões de sentenças proferidas 
no período. 

Ao todo, o Núcleo de Justiça 
Comunitária contabilizou 1.654 

atendimentos e orientações, 13% a 
mais que no anterior. “Muitas pes-
soas procuram a Defensoria em 
busca de uma orientação jurídica 
inicial e é nesse ponto que analisa-
mos a possibilidade de conciliação 
do conflito. As reuniões de concilia-

ção podem ser solicitadas por uma 
das partes do conflito, mas sempre 
explicamos que o acordo deve se 
celebrado de comum acordo pelos 
envolvidos”, explica a defensora 
pública Fabrícia Gaudêncio, coor-
denadora do Nujuc.l

Núcleo de Justiça Comunitária contabilizou 1.654 atendimentos em 2018
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“Cada centavo que entrar usarei para 
pagar os servidores”, afirma Fátima

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

José Aldenir / Agora RN

Governadora afirmou, ainda, que tão logo a Assembleia Legislativa retornar do recesso, enviará 
projeto de lei pedindo a antecipação dos três anos restantes relacionados aos royalties de petróleo

Ao dar posse a cinco novos ges-
tores da administração indireta na 
manhã desta quinta-feira, 10, a go-
vernadora Fátima Bezerra comemo-
rou a decisão do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJRN) de 
suspender uma decisão da 5ª Vara da 
Fazenda Pública de Natal que impe-
dia o governo estadual de fazer uma 
operação financeira de antecipação 
dos royalties previstos para 2019. 

Com isso, a administração pe-
tista poderá receber antecipada-
mente R$ 162 milhões previstos em 
pagamento de royalties de petróleo 
e gás ao longo do ano. Sob aplausos 
de servidores que lotaram o pequeno 
auditório da Governadoria, Fátima 
qualificou a decisão do desembarga-
dor Expedito Ferreira de “extraordi-
nária”.

“Logo mais viajo para Brasília, 
onde já estão os secretários da Tri-
butação e do Planeamento. Amanhã 
(sexta, 11), no Banco do Brasil, dis-
cutirei temas de interesse dos ser-
vidores e do povo do Rio Grande do 
Norte”, disse a governadora.

Acrescentou que chegará à capi-
tal federal “com mais força”, levando 

com ela a autorização da Justiça 
potiguar para discutir a antecipação 
das parcelas dos royalties do petróleo 
para o estado.

A governadora afirmou, ainda, 
que tão logo a Assembleia Legislati-
va retornar do recesso, enviará pro-
jeto de lei pedindo a antecipação dos 
três anos restantes.

“Todo e qualquer centavo que en-
trar nos cofres do Estado, desde que 
eu tenha o devido respaldo legal, se-

rá destinado para quitar os salários 
atrasados dos servidores públicos do 
nosso Estado”, declarou a governado-
ra, sob aplausos da plateia.

Com pouco mais de uma hora 
de atraso, a governadora deu pos-
se a Mário Victor Freire Manso 
na direção do Instituto de Defesa 
Agropecuária (Idiarn); Theodorico 
Bezerra Netto, no Instituto de Pesos 
e Medidas (Ipem); Leonlene de Sousa 
Aguiar, no Instituto de Desenvolvi-

mento Sustentável do RN (Idema); 
Francisco Caramuru Azevedo, no 
Instituto de Águas do RN (Igarn); 
e Carlos Peixoto, no Departamento 
Estadual de Imprensa. 

Depois de chamar a atenção do 
cerimonial, que se demorou para 
nominar a presença de representan-
tes de movimentos sociais e fazer os 
novos colaboradores a tirarem uma 
foto com ela de mãos dadas, Fátima 
fez algumas referências carinhosas a 
colaboradores, em especial a seu vice, 
Antenor Roberto (PCdoB), e ao novo 
diretor do Idema, Leonlene Aguiar. 

Deste ela disse esperar rapidez 
e eficiência na expedição de licenças, 
desde que respeitada a legislação 
ambiental.

Pela primeira vez desde que 
assumiu, durante uma solenidade 
pública, Fátima mencionou o nome 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva – atualmente preso em Curiti-
ba, onde cumpre pena de 12 anos e 1 
mês de prisão por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro – quando falou 
sobre as obras de transposição do Rio 
São Francisco, que ainda não chega-
ram ao Rio Grande do Norte. l

Governadora do Rio Grande do Norte empossou novos auxiliares nesta quinta

VIOLÊNCIA

Presos já são 287 no Ceará, que 
registrou mais ataques nesta quinta

José Cruz / Agência Brasil

O número de suspeitos presos ou 
apreendidos em razão da onda de ata-
ques no Ceará chegou a 287. A atua-
lização foi divulgada nesta quinta-fei-
ra, 10, pela Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social do estado.

As ações de facções criminosas 
tiveram início na semana passada 
e deixaram em alerta todo o estado. 
Prédios públicos, viadutos, estradas, 
ônibus e locais com veículos foram 
incendiados ou atingidos de alguma 
forma pelos grupos.

A administração estadual não 
divulga balanço oficial dos incidentes.

A prefeitura de Fortaleza infor-
mou que dois ônibus foram incendia-
dos e dois centros de assistência social, 
invadidos nos bairros de Palmeiras e 

João Paulo II. Em razão dos episódios, 
as duas unidades ficaram sem aten-

dimento. Um viaduto foi incendiado, 
no bairro de Parangaba, também na 
capital. Esse episódio prejudicou a 
circulação do metrô da cidade, que 
atrasou cerca de uma hora e meia no 
início do dia.

A Empresa de Transporte Urba-
no da cidade (Etufor) informou que, 
apesar dos ataques, a frota de ônibus 
circulou normalmente. “A escolta poli-
cial está sendo realizada nos ônibus e 
[há] também alguns policiais embar-
cados nos coletivos; já o efetivo policial 
está garantido nos terminais. Porém, 
os desvios ainda estão sendo realiza-
dos em áreas de risco potencial, e a 
frota está sendo escoltada ou com po-
liciais embarcados à paisana, ou não”, 
acrescentou o comunicado.l

Fortaleza tem tropas federais atuando

SEGUNDOS
EM QUINZE

Caern reverte quase
R$ 1 milhão com ações
De julho a dezembro de 2018, 
quase 4 mil cortes de ligações 
clandestinas de água em todo 
o Estado contabilizaram um 
retorno financeiro de R$ 915 mil à 
Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern).
O resultado é fruto de um trabalho 
do Grupo de Elite de Fiscalização.
No total, foram executadas 3.335 
ordens de serviço de corte (imóveis 
em débito) e supressão.

Caern / Divulgação
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Servidores estaduais da saúde 
acatam proposta do Governo do RN

PARCELAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Durante toda esta quinta-feira, 10, sindicato da categoria profissional promoveu uma paralisação
no Hospital Walfredo Gurgel. Apenas os atendimentos de urgência e emergência foram realizados

Os servidores estaduais da saú-
de decidiram, em assembleia geral 
realizada no Hospital Walfredo 
Gurgel nesta quinta-feira, 10, acei-
tar a proposta do Governo do Estado 
para pagamento dos salários de ja-
neiro de 2019 (de forma antecipada, 
portanto) da categoria. A decisão 
do funcionalismo vale até o dia 24, 
quando uma nova assembleia com 
indicativo de greve vai acontecer.

Durante toda esta quinta-feira, 
10, os servidores promoveram uma 
paralisação no Hospital Walfredo 
Gurgel. Apenas os atendimentos de 
urgência e emergência foram reali-
zados e, do lado de fora da unidade, 
sindicalistas protestavam contra os 
atrasos salariais.

A gestão da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) prometeu deposi-
tar nesta sexta-feira 30% do salário 
bruto de janeiro para o funcionalis-

mo - tanto para os da ativa quanto 
aposentados e pensionistas. No dia 
16, será realizado o pagamento dos 
70% restantes para quem ganha 
até R$ 3 mil. Por fim, no dia 31, 
serão creditados os 70% restantes 
para todos os servidores que ainda 
não tenham recebido.

As exceções a esse acordo são os 
agentes de seguranças, que recebe-
rão a íntegra de janeiro de 2019 no 
dia 16, e os servidores dos órgãos 
que têm arrecadação própria, que 
vão receber a íntegra dos salários 
no fim do mês.

Quanto aos salários que estão 
em atraso - parte do 13° de 2017 
e a folha de novembro de 2018 e a 
íntegra de dezembro de 2018 e o 13° 
do ano passado -, o novo governo in-
formou que vai quitar à medida que 
o Estado receber recursos extraor-
dinários. l Servidores chegaram a atrapalhar trânsito na avenida Hermes da Fonseca
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“ Exercer o
poder corrompe, 

submeter-se ao 
poder degrada”

(Bakunin)

>> Woodstock 50. Um 
dos criadores do histórico 
festival de música, Michael 
Lang, anunciou que via 
organizar um grande evento 
para celebrar os 50 anos de 
Woodstock, completados em 
agosto de 2019. O local será 
em Watkins Glen (Nova 
York) e terá atrações de 
rock, folk, hip hop e muito 
som pop, inclusive com 
bandas que estiveram no 
festival original da cidade de 
Bethel, em 1969.

Alô, alô, marciano!
Um dos filmes que mais projetou 

a atriz Jodie Foster (além de Táxi 
Driver, Acusados e O Silêncio dos 
Inocentes) foi Contato, produção de 
1997 com direção de Robert Zemeckis 
em roteiro baseado no livro de mesmo 
nome escrito pelo astrofísico america-
no Carl Sagan, autor da série de TV 
Cosmos.

Jodie interpreta uma cientista, 
Dra. Eleanor, que atua no projeto SE-
TI que vasculha o universo em busca 
de vida alienígena. Após detectar 
fortes sinais de rádio, provavelmente 
enviados por uma civilização inteli-
gente, ela segue instruções para criar 
uma máquina que permitirá contato 
com extraterrestres.

Nesta semana, a ficção do filme 
Contato ganhou versão de realida-
de quando astrônomos detectaram 
fortes ondas de rádio misteriosas e 
ultracurtas nas profundezas do espa-
ço sideral, levando alguns cientistas 
a sugerirem que essas ondas podem 
ser fortes evidências de vida alieníge-
na avançada.

É a segunda vez na história da 
astrofísica que as rajadas rápidas de 
rádio (conhecidas no ambiente cientí-
fico como RRR, ou Fast Radio Bursts) 
são detectadas. Elas são pulsos de 
ondas de rádio de milissegundos e 
ainda desconhecidas. Estudiosos 
acham que estão bilhões de anos-luz 
distantes.

O professor Avi Loeb, do centro 
de astrofísica da universidade de 
Harvard, defende a tese de que as 
ondas detectadas agora são oriundas 
de tecnologia extraterrestre incrivel-

mente avançada. Outra tese é que 
são geradas por poderosos fenôme-
nos, como os buracos negros ou estre-
las de nêutrons.

A nova descoberta foi feita por 
uma equipe canadense de astrôno-
mos e foi publicada na revista Na-
ture. O grupo detectou treze flashes 
usando um novo tipo de rádio-teles-
cópio, batizado de Experimento Ca-
nadense de Mapeamento de Intensi-
dade de Hidrogênio (Chime, na sigla 
em inglês).

Na primeira vez que as rajadas 
foram detectadas, em 2007, foi por 
puro acidente, quando uma explosão 
de ondas foi observada em dados de 
radioastronomia. Os astrônomos que 
operam o sistema Chime estão sedia-
dos no Vale de Okanagan, situado na 
Columbia Britânica, no ocidente do 
Canadá.

A cientista Ingrid Stairs disse 
que até agora havia apenas uma 
RRR repetida conhecida, e sugeriu 
que diante da nova descoberta podem 
haver outras. Em 2017, os profes-
sores Avi Loeb e Manasvi Lingam 
aventaram a possibilidade de as on-
das serem vazamentos de transmis-
sores ETs do tamanho da Terra.

“As rajadas rápidas de rádio são 
muito brilhantes, pela curta duração 
e origem a grandes distâncias, e nós 
não identificamos uma fonte natural 
com confiança, valendo então a pena 
considerar e verificar uma origem 
artificial e inteligente”, declarou Loeb 
num artigo publicado no tradicional 
Astrophysical Journal Letters, em 
circulação desde 1895.

>> Sistema S. Os esquemas 
corruptos revelados no interior do 
Sesc e do Senac no Rio de Janeiro, 
onde jornalistas renomados da 
grande mídia recebiam polpudos 
cachês em palestras de papo-
furado, são parte do que motivou o 
ministro Paulo Guedes a disparar 
a frase “Vamos passar a faca no 
sistema S”.

>> Acordo. A líder sindical 
Janeayre Souto deixou claro no 
programa Bom Dia Cidade (94FM) a 
confiança do Fórum dos Servidores 
no acordo feito com a governadora 
Fátima Bezerra. Confiança que 
será testada a cada data fixada 
para pagamento dos percentuais 
referentes aos salários atrasados.

>> Crise feia. O Rio de Janeiro, 
cuja crise financeira é um 
pouquinho menos desastrosa que 
a nossa, poderá chegar ao meio 
do ano sem um tostão pra pagar 
servidores. Quem diz é o próprio 
governador Wilson Witzel. Há 
quem calcule que aqui será um 
milagre chegar abril 

>> Igrejinhas. As gerações na 
imprensa aldeã se sucedem e um 
mesmo padrão de jornalismo vai se 
perpetuando quase que totalmente 
voltado para a vidinha sócio-
político-festiva de Petrópolis, Tirol 
e adjacências. Pela Afonso Pena, há 
poses de Oscar Freire maquiando a 
natureza 25 de Março de muitos.

>> Voto apenado. Levantamento 
do jornal O Globo revelou que a 
disputa entre Jair Bolsonaro (PSL) 
e Fernando Haddad (PT) entre 
os presos nas penitenciárias foi 
vencida pelo petista com 82,47% 
dos votos contra apenas 17,53% 
do capitão. Taí um eleitorado fiel e 
coerente com a própria essência.
 
>> Vídeo Xô! Com a morte 
anunciada por raquitismo na 
audiência, o programa Vídeo Show, 
na TV Globo há 35 anos, deverá 
ser trocado por coisa do mesmo 
nível pra baixo. Segundo a mídia 
sudestina, o substituto no horário 
deverá ser um espaço para fofocas 
de celebridades, como já fazem 
SBT e Band.

>> Anos 70. Aos 60 anos 
completados, o poeta brasiliense 
Nicolas Behr reuniu no fim do ano 
passado uma penca de admiradores 
no lançamento dos poemas 
produzidos na fase maldita dos vinte 
anos. Cinco livretos numa caixa que 
autografou e que aqui chegou pelas 
mãos de Alexandre Teixeira, o Xis.

Direita ou esquerda, 
todo governo se ajoelha na 
conveniência das castas. 

(Adrien S. Pinto)

Visitar o ditador é fácil,
difícil é morar na Venezuela,

né Gleisi

(Rose Barros)

Melhor recuar na
dúvida do que avançar

na certeza do delito. 
(Ugo Vernomentti)
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Ministro ganha ação contra 
apresentador da Record TV

INDENIZAÇÃO

Record TV / Reprodução

InstagramJornalista, porém, ainda pode recorrer da decisão que foi tomada
pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça

O apresentador da TV Record 
Paulo Henrique Amorim foi conde-
nado a reconhecer que ele ofendeu, 
em seu blog, o ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a colunista Mônica Ber-
gamo, do jornal “Folha de S. Paulo”, 
o jornalista ainda pode recorrer da 
decisão que foi tomada pelo ministro 
Antônio Carlos Ferreira, do Superior 
Tribunal de Justiça.

Gilmar Mendes moveu a ação 
em 2014, alegando que Amorim o as-
sociou ao exército nazista e o retra-
tou como portador de alguma forma 
de demência.

De acordo com o jornal, o apre-
sentador da Record também foi con-
denado a pagar uma indenização de 
R$ 40 mil a Gilmar.l Jornalista Paulo Henrique Amorim apresenta programa “Domingo Espetacular”

SEM PUDOR

Carolina Dieckmann 
revela que manda 
nudes: “Sempre”

Carolina Dieckmann, de 40 
anos, participou de brincadeira 
do “Eu Nunca” com Matheus 
Mazzafera, no Vídeo Show, nesta 
quinta-feira, 10. Entre outras 
revelações, a atriz admitiu que 
costuma enviar nudes para o 
marido, o diretor Tiago Worcman, 
que mora em Miami: “Sempre!”, 
disse aos risos.

A atriz dá nome a uma lei que 
criminaliza a exposição de fotos 
íntimas na internet, a lei “Carolina 
Dieckmann”. A legislação foi criada 
depois que ela teve seu e-mail 
invadido e fotos íntimas divulgadas 
na internet em 2012.

“Agora tem a lei e eu posso 
fazer o que eu quiser! Todo mundo 
pode mandar foto que não tem 
problema. E, se der problema, a 
gente denuncia!”

Carol também revelou nunca 
ter sofrido uma desilusão amorosa 
na vida, deixando o apresentador 
surpreso, além de afirmar nunca 
ter vasculhado a vida de um ex na 
internet. Atualmente, a atriz está no 
ar com a personagem Afrodite, de 
‘O Sétimo Guardião’.l

SAÚDE

Com 63, Beto Barbosa vai retirar 
bexiga em tratamento de câncer

Instagram

Beto Barbosa, de 63 anos, fará 
uma cirurgia na próxima quinta-
-feira, em São Paulo, para remover 
a bexiga e talvez a próstata, que 
foram diagnosticados com câncer 
em julho de 2018. As informações 
são do “Extra”.

O cantor fará uma pausa na 
agenda de shows, pretendendo vol-

tar no início de abril. Ele encerrou 
as sessões de quimioterapia em no-
vembro.

“Fiquei com medo de marcar 
shows antes de abril porque não sei 
qual será minha reação. Desde julho, 
só fiz três shows, é pouco. Eu traba-
lhava todos os dias do mês antes de 
descobrir o câncer. Fico feliz porque 

vi que as pessoas sentem amor e me 
apoiam. Sou católico e acredito mui-
to em Deus, uma hora vou ter que 
partir, mas não será de câncer. Para 
essa cirurgia só fico incomodado ao 
pensar que ficarei no hospital. Não 
é medo, me deixa nervoso não ter o 
controle dos dias que ficarei lá”, afir-
mou ao “Extra”.l
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Assuntos que estavam parados na vida 
profissional vão caminhar. Confie no seu potencial 
para conquistar suas metas. Se precisar lidar com 
questão de Justiça, vá com calma. 

Evite aceitar viagem ou passeio marcado de 
última hora. O Sol irá ira acentuar seu desejo 
de curtir a família. Pode se interessar por uma 
pessoa mais experiente do que você.

Você terá oportunidades em entrevista de 
emprego ou concurso. Pode ter que negociar 
dívida. Imprevistos não deverão atingir você. 
A dois, o prazer vai acompanhar a intimidade.

Proposta de novidade na carreira vai melhorar 
seu humor. Concentre sua atenção para organizar 
armários e resolver assuntos de rotina. Atração por 
colega ou pessoa conhecida tende a aumentar.

A Lua trará estímulo à sua ambição. Controle 
seu impulso de se aventurar sem pensar. Deve 
se empolgar com paquera recente. A dois, o 
ideal será curtir o romantismo.

Vai querer fazer a diferença nos assuntos 
profissionais. Deixe as preocupações de lado e se 
divirta. Cuidado com aborrecimento em viagem. 
No amor, busque privacidade e mostre seu desejo.

No trabalho, cumpra promessas e colabore 
com colegas. Use sua intuição acentuada. Na 
conquista, é hora de investir no diálogo para se 
fazer notar. Assim, poderá seduzir quem deseja.

Vai querer interagir com as pessoas do trabalho. 
Encontro ou notícia de parente que não vê há 
muito tempo trará alegria. Talvez seja difícil 
controlar seu ciúme do par.

Poderá realizar um sonho de consumo. Terá 
ótimas chances no seu serviço. Pessoa do 
passado talvez desperte saudade. Abra seu 
coração e esclareça que não quer aventuras.

Os astros apontam um dia de muita intuição e 
vitória contra rivais. A companhia dos amigos 
será muito bem-vinda. A insegurança e o ciúme 
podem prejudicar seu romance: cuidado.

Estimule a troca de ideias no ambiente de 
trabalho e aprenda com quem tem a ensinar. 
Tome cuidado com desentendimento com 
parente de fora. 

Explore sua criatividade para fazer bons 
negócios. Terá habilidade para usar as palavras 
certas e defender suas ideias. Promessa de 
momentos cheios de companheirismo no amor. 

Valentina finge aceitar as exigências de Eurico. Gabriel lamenta ficar longe de Luz. Clotilde faz um convite 
para Luz. Mirtes se prontifica a ajudar Socorro com Lourdes Maria. Lourdes Maria pede ajuda a Geandro, 
que não lhe dá atenção. Sampaio faz intriga sobre Eurico e Valentina para Júnior. 

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)

Sheila coloca uma cópia de uma folha do diário de Julia nos pertences de Cris. Sérgio revela a Alain suas descobertas 
sobre Gustavo Bruno. Alain percebe o ar de censura de Cris na gravação da cena de Danilo e Julia. Alain afirma a Cris 
que ela está se confundindo com a personagem e aconselha a namorada a procurar um psiquiatra. 

ESPELHO DA VIDA

Vanda avisa a Samuca que Betina vendeu as ações da SamVita. Marocas mostra a Samuca o local 
onde será aberta a loja da Kikinico. Lúcio revela a Dom Sabino, Samuca e Marocas que está se 
vingando deles por supostamente terem matado Emílio. Mateus leva Teófilo para a Criotec. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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SAIDAPES
TCONVITE

SOCOTEREI
DOLADEDR
ESTUDIOSA
GEADACA

PARTIMULA
SACALMAR

NORMASED
LEESINAL
IVBOTU
NEGOCIATA

CARNIVOROS

5/sinal — tricô — vedei. 6/normas. 7/roseira.

Campeã do “BBB 4”, Cida se casa de novo
AMOR

Instagram / Reprodução

Participante e campeã do 
“Big Brother Brasil 2004”, Cida 
anunciou através de seu perfil 
nas redes sociais que se casou 
pela segunda vez. A ex-sister 
do “BBB” foi campeã da edição 
que participou e levou o prêmio 
máximo, que na época era de R$ 
500 mil.

Sem revelar o nome do novo 
amado, a ex-participante do BBB 
compartilhou uma foto apaixo-
nada. “Enfim, casados”, escreveu 
na legenda. A participação de 
Cida na casa ajudou a moradora 
de Mangaratiba, na Costa Verde 
do Rio, a mudar de vida - no en-
tanto com altos e baixos após o 

programa.
Antes babá de crianças, ela 

abriu (e fechou) um bazar, aju-
dou a família e comprou dois 
imóveis (um para ela e um para 
a irmã) e também um terreno. 
No entanto, os imóveis adquiri-
dos pela ex-sister causou grades 
dores de cabeça. l Ex-BBB ganhou prêmio de R$ 500 mil
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A MINERAÇÃO APODI LTDA., CNPJ 09.483.319/0001-90, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a renovação da Licença de Operação - LO para a extração mineral de calcário, 
localizada no Sítio Agrovila São Manoel – Assentamento Canto da Vara n° 200, Zona 
Rural, município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.

João Ivoniso Paula Ribeiro
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

GESTAMP EOLICA BOA ESPERANÇA I S/A, CNPJ 21.909.323/0001-72, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) para o empreendimento: Parque Eólico Boa 
Esperança I, com prazo de validade até 04/12/2024, em favor do empreendimento com po-
tência de 30,8MW localizada na Fazenda Serrinha, no munícipio de Jardim de Angicos/
RN, Zona Rural, CEP 59.544-000.

MARCELO FERREIRA ARRUDA CAMARA
DIRETOR GERAL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

RENOVARE UPANEMA AGROPECUARIA LTDA, portadora do CNPJ nº 
08.198.184/0001-58, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LICENÇA SIMPLI-
FICADA – LS para o projeto de fruticultura irrigada, localizado na Fazenda Sabiá, 
S/N – Zona Rural – Upanema/RN.

Cledson Luís Fernandes Nunes                                                
Sócio-Gerente

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ANÍSIO JOÃO DE LIMA SOUZA, CPF/MF n° 286.173.204-00, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, Licença de Regularização de Operação para agricultura não irrigada de cana 
de açúcar, localizada na Fazenda Arvoredo, SN  - Zona Rural - Município de Macaíba/RN.

ANÍSIO JOÃO DE LIMA SOUZA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AGRÍCOLA SALUTARIS LTDA ME, CNPJ Nº 09.133.731/0002-60, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, Licença de Instalação para projeto de fruticultura irrigada localizada no Sítio 
Santo Antônio, SN - Zona Rural – CEP 59510-000 – Afonso Bezerra/RN 

Afonso Bezerra/RN, 10 de Janeiro de 2018.

JOSIMÁRIO RAIMUNDO DA CUNHA 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

J.B. DA CUNHA NETO EIRELI, CNPJ Nº 03.572.213/0001-86, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, Licença de Instalação para projeto de fruticultura irrigada localizada no Assenta-
mento Santa Maria, 98 - Zona Rural – CEP 59510-000 – Afonso Bezerra/RN 

Afonso Bezerra/RN, 10 de Janeiro de 2018.

JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A P J DE CARVALHO POLI – EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação nº 2012-057614/TEC/LO-0248, com prazo de validade até 
06/10/2020, em favor do empreendimento extração de granito, localizado na Fazenda Boni-
fácio, na localidade de Mulunguzinho/Mulungu, Zona Rural, Currais Novos /RN.

Paulo José de Carvalho Poli
Diretor

PEDIDO  DE LICENCA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

NORTPLAST INDUSTRIA DE RECUPERAÇÃO DE PLASTICOS - EIRELI, CNPJ: 
32.107.265/0001-80, torna publico que esta requerendo AO IDEMA – Instituto de Desenvol-
vimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte,  LICENÇA DE REGULARIZA-
ÇÃO DE OPERAÇÃO para empreendimento de Reciclagem de Materiais Plásticos, localiza-
da a rua Jose Resende Filho, 01, Vida Nova Parnamirim,  Rio Grande do Norte.

Antonio Pereira de Oliveira
Sócio Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

R F DO NASCIMENTO – POSTO ME inscrito sobre CNPJ: 12.000.158/0001-40 torna público 
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Licença de Operação para um comércio varejista de combustíveis líquidos com ca-
pacidade de 30 m3, localizado na Rodovia RN 269 KM 34 ZONA RURAL – MONTANHAS - RN

ROGÉRIA FERREIRA DO NASCIMENTO
Sócio-Proprietário.

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 cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, NOTIFICA as Empre-
sas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis próprios ou de Terceiros, Imobiliárias, 
Incorporadoras 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, 11 de janeiro de 2019.

Renato Alexandre Maciel Gomes Netto
Presidente

O Município de Touros-RN, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF N° 14.779.349/0001-88, representado 
por sua Gestora, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quem possa interessar que 
realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO visando à contratação temporária de 
Visitador do Programa Criança Feliz (PCF), por tempo determinado, nos Termos do Inciso IX 
do art. 37 da Constituição Federal, da Lei Federal de nº 8.745/1993, em conformidade com o 
Decreto de n° 8.869, de 5 de outubro de 2016 – SNAS e Lei Nº 13.257, de 8 de março de 2016. 
Período de inscrições: 30 e 31 de janeiro de 2019. O Edital com exigências, atribuições do 
cargo, remuneração, critério de classificação e demais informações encontram-se afixado no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Touros/RN e no site htpp://touros.rn.gov.br. Maiores 
informações poderão ser emitidas na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, 
Cidadania e Habitação, endereço: Avenida José Mário de Farias, nº 262, Centro, Touros/RN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 001/2019 – FMAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

AVISO

Telma Maria de Araújo Bezerra de Castro
Touros/RN, 10 de janeiro de 2019

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA

R FERNANDES CAVALCANTI, CNPJ: 10.717.239/0001-30, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença Prévia Nº 2018-127165/
TEC/LP-0141, com validade até 26/12/2020, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na BR 405, S/N, Km 
87,9, Zona Rural, CEP: 59.700-000, Apodi/RN.

RIVALDO FERNANDES CAVALCANTI   
Proprietário
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Na mira do Corinthians, Vagner Love 
aciona Besiktas para se desligar

RETORNO

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Empresário do jogador, Evandro Ferreira disse em entrevista que já acionou formalmente o Besiktas 
para que pague seus salários atrasados; intenção é retornar ao Timão, onde viria para 2ª passagem

O atacante Vagner Love está há 
sete meses sem receber salários no 
Besiktas. Na mira do Corinthians, 
o centroavante ainda tem mais um 
ano e meio de contrato com o clube 
turco, mas espera rescindir o vínculo 
até o final deste mês.

O empresário do jogador, Evan-
dro Ferreira, disse em entrevista 
que já acionou formalmente o Be-
siktas para que pague os salários 
atrasados e encerre o contrato do 
jogador. “Inicialmente estamos ten-
tando de maneira amistosa. Se não 
houver acordo, acionaremos a Fifa”, 
informou.

O agente não deu prazo para 
procurar a entidade máxima do 
futebol. “Depende do Vagner Love. 
Enquanto ele tiver paciência para 
esperar. Mas esperamos que se re-
solva ainda em janeiro para que ele 
possa voltar a jogar o quanto antes”. 

O atacante está treinando em 

separado do elenco e não tem sido 
relacionado para as partidas. A Fifa 
autoriza a rescisão de contrato com 
qualquer clube que atrase mais de 
três meses de salários.

Em entrevista no início da se-

mana, o diretor de futebol do Corin-
thians, Duílio Monteiro Alves, admi-
tiu que está monitorando a situação 
de Love na Turquia. Evandro disse 
que conversou por duas vezes com 
dirigentes do clube paulista, mas 

que ainda não existe uma proposta 
formal. “Não queremos negociar com 
nenhum outro clube ainda”, disse. 

Ele justificou a decisão lembran-
do uma frustrada conversa na tem-
porada passada com o Santos. “Acer-
tamos tudo com eles, mas chegou na 
hora e o Besiktas não liberou. Que-
remos primeiro acertar essa rescisão 
para depois conversar”, comentou.

Evandro informou que não há 
preferência por um time em especial. 
“O Vagner Love não tem empecilho 
de jogar no exterior ou no Brasil. 
Assim que conseguirmos a liberação, 
vamos começar a analisar as propos-
tas. Só não podemos abrir mão de 
nada para acertar com um time. O 
Vagner já tem uma idade que não dá 
para dispensar um valor para acer-
tar a saída”, comentou.

Vagner Love, atualmente com 
34 anos, passou pelo Corinthians em 
2015 e foi campeão brasileiro.  l

Vagner Love tem uma passagem pelo Corinthians, em 2015, onde fez 16 gols

HOMENS DO APITO

Arbitragem para 2ª rodada do 1º turno 
do Estadual é divulgada; veja nomes

Wellington Rocha

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol publicou na tarde 
desta quinta-feira, 10, a arbitragem 
para a segunda rodada da Copa 
Cidade do Natal, equivalente ao 
primeiro turno do Campeonato Po-
tiguar 2019, após audiência pública 
ocorrida na sede da entidade, em 
Natal, com supervisão da Comissão 
Estadual de Arbitragem de Futebol.

Os jogos da segunda rodada co-
meçam no sábado, 12, às 16h, com 
Palmeira e ABC, no Estádio Naza-
renão, em Goianinha. Este jogo será 
comandado por Leandro de Sales 
Barchz , que terá como auxiliares 
George Ítalo Antas Nogueira  e José 
Givanilson dos Santos. 

No domingo, 13, também às 
16h, a rodada tem sequência com 
Globo FC e Assu, no Estádio Barret-
tão, em Ceará-Mirim. Tarcísio Flo-
res da Silva comandará a partida, 
com o auxílio de Luciana da Silva e 
Everton Muller da Costa Maia. 

América-RN e Potiguar, na 
Arena das Dunas, em Natal, tam-
bém será no domingo. Zandick 
Gondim Alves Júnior será o árbi-
tro principal, sendo auxiliado por 
Jean Márcio dos Santos e Luis 
Carlos de França Costa. 

Por fim, na segunda-feira, 14, 
às 15h, a última partida será entre 
Força e Luz e Santa Cruz, na Are-
na das Dunas, tendo como árbitro 
Moisés Estevão de Moura Lima, au-
xiliado por Vinicius Melo de Lima e 
Átila Harrison Maciel. l

Zandick Gondim Alves Júnior comandará América x Potiguar, no domingo, 13

COPINHA

Visão Celeste é o único 
potiguar a avançar 
para a segunda fase

Contrariando todas as 
expectativas, o Visão Celeste foi o 
único time potiguar que conseguiu 
passar de fase na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior de 2019. Após 
vencer o Uberlândia-MG por 2 a 
0, o time da cidade de Parnamirim 
alcançou 6 pontos e carimbou a 
vaga na fase seguinte do torneio. 
O ABC foi eliminado ainda com 
uma rodada de antecedência, e o 
América caiu no jogo decisivo contra 
o Inter de Limeira-SP. Ainda não 
está definido o próximo adversário 
do clube na competição.l

Divulgação / Visão Celeste EC

Visão Celeste que disputa Copa


