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ENXUGAMENTO 07

Prefeito de Natal estuda
eliminar 13 secretarias

Álvaro Dias aguarda finalização de estudo que está sendo feito pela Fundação Dom Cabral para iniciar
as medidas da reforma administrativa; expectativa é de que número de pastas caia de 25 para 12.
TROCA DE FARPAS 05 E 09

PROJETO 04

Em mensagem à
Assembleia, Fátima
defende teto de
gastos no Estado
Governadora propôs a limitação da
despesa em até 70% da receita.
Medida depende de aval dos
deputados estaduais.

George Soares insinua que
Fábio Dantas é “oportunista”
e leva nome de “bajulador”
Líder do governo na Assembleia, deputado George Soares (esq.) criticou
ação do Solidariedade, que foi à Justiça para Estado pagar salários. Exvice-governador (dir.) disse que parlamentar foi “infeliz” nas colocações.

PLANO DIRETOR 10

Semurb discute novo
adensamento para
ZN, Capim Macio e
Candelária
Secretaria de Meio Ambiente e
Urbanismo tem recebido demandas
para liberar construções maiores
nessas áreas da cidade.

FUNCIONALISMO 09

REFORMA 08

Folha de fevereiro
começa a entrar dia
11, para quem ganha
acima de R$ 6 mil

Bolsonaro quer
cortar 21 mil cargos
para economizar R$
220 milhões por ano

Nesta data, receberão 30% dos
salários aqueles que ganham mais
de R$ 6 mil. Restante da folha será
paga até o dia 28, dentro do mês.

Area econômica já tem pronto
um decreto para “blindar” funções
comissionadas de nomeações que
não sejam técnicas.
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Ambiente favorável

a leitura de sua mensagem no retorno dos trabalhos
da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira,
5, a governadora Fátima Bezerra se comprometeu
com a criação de um “ambiente favorável de negócios
com segurança jurídica para fortalecer os investimentos
existentes e conseguir ampliá-los”. Citando vizinhos, como
Ceará, Pernambuco e Paraíba, a governadora afirmou que
“a perda da nossa competitividade está relacionada às
legislações postas em prática naqueles Estados, que têm
apresentado vantagens às empresas que decidem ali localizar
seus novos negócios”.

>> ICMS na energia. Em
entrevista à Agora FM nesta
terça-feira, 5, Fábio Dantas elogiou
iniciativa do senador Jean Paul
Prates (PT), que elaborou projeto de
lei que altera a cobrança do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), no setor energético,
para a origem. Hoje, a cobrança é
feita no consumo, ou seja, uma lógica
perversa que só beneficia o estado
de São Paulo, maior consumidor do
País. O projeto é voltado para energia
eólica, solar, biomassa e pequenas
hidrelétricas.
>> Dever de casa. O deputado
estadual Bernardo Amorim (Avante)
esperava mais da governadora
Fátima Bezerra na leitura da
mensagem anual à Assembleia. Para
Dr. Bernardo, como o parlamentar
é mais conhecido, o quadro fiscal e
orçamentário do RN urge medidas
mais pontuais. “A governadora
fez uma mensagem cheia de boas
intenções, mas ao meu ver não fez
ainda o dever de casa para resolver
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Nosso problema
está, como esteve no
governo anterior, em
não ter votos”

>> Encontro marcado. A
Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social do Estado justificou
que o titular da pasta, Francisco
Araújo, não foi ao encontro do
ministro Sérgio Moro (Justiça e
Segurança Pública) na segundafeira, 4, porque já há um encontro
agendado entre os dois para o dia 19
de fevereiro. Anteontem, o ministro
reuniu governadores (Fátima
Bezerra, do RN, não foi) para
apresentar um projeto de lei para
combater a criminalidade.

>> Frustrante. A mensagem
anual da governadora
Fátima Bezerra à Assembleia
Legislativa frustrou o deputado
Coronel Azevedo (PSL, foto).
O parlamentar esperava
mais medidas de austeridade.
“Foi anunciado o estado de
calamidade financeira, mas
a governadora anunciou que
vai criar ainda mais duas
secretarias, de Agricultura
Familiar e de Administração
Penitenciária. Para o esforço
governamental a fim de reduzir
despesas e aumentar receitas,
seria necessário que o Estado
reduzisse a sua estrutura”, disse.

>> Cheque. Os vereadores de
Parnamirim iniciaram, na segundafeira, 4, as atividades do ano
legislativo de 2019, com a da leitura
da mensagem anual do prefeito
Rosano Taveira. Na ocasião, também
foi realizada pelos parlamentares a
entrega simbólica do cheque de R$
1.306.627,76 ao prefeito, referente às
sobras orçamentárias de 2018.
>> Equipe. O prefeito de Natal,
Álvaro Dias, anunciou nesta
terça-feira, 5, os titulares de duas
secretarias que estavam vagas.
Para o Planejamento, o nome
escolhido foi o Alexsandro Ferreira
Cardoso da Silva, que é professor do
Departamento de Políticas Públicas
da UFRN. A pasta de Trabalho e
Assistência Social, por sua vez, ficará
com Andréa Cristina Costa Dias de
Viveiros, que era a coordenadora
tarifária da Agência Reguladora de
Serviços Públicos do RN (Arsep).

David Freire

Diagramação e Design

“ABSURDO”

Presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre trâmite da
votação da reforma da Previdência

o principal problema, que é o déficit
fiscal”, afirmou.

Pauta e Chefia de Reportagem

Ex-prefeito e governadora do RN

Valter Campanato / Agência Brasil

>> Municipalismo. O ex-vicegovernador Fábio Dantas acredita
que os estados deveriam aprender
com os municípios na hora de chegar
com o pires na mão diante da União.
Há dez anos, os municípios ficavam
com 22,5% do bolo arrecadado, e
os Estados, com 23,5%. Hoje, a
realidade mudou: os municípios
passaram para 23,5%, com 1% a
mais no fim do ano, e este ano vão
passar a receber 25,5% este ano,
enquanto os Estados ficaram para
atrás com 24,5%.

José Aldenir / Agora RN

Carlos Eduardo critica
ausência de Fátima
em reunião com Moro
O ex-prefeito de Natal Carlos
Eduardo Alves, candidato derrotado ao
Governo do Estado nas eleições 2018,
criticou a decisão da governadora
Fátima Bezerra (PT) em não ter
comparecido ou enviado representante
para a reunião convocada pelo ministro
da Justiça e Segurança Pública, Sérgio
Moro, na segunda-feira, 4.
Para Carlos Eduardo, a postura da
governadora demonstra desinteresse
pela pauta da segurança pública,
apesar do fato de o Rio Grande do
Norte ser considerado, hoje, um dos
estados mais violento do País.
“É absurdo a governadora faltar e
não mandar representante à reunião
sobre combate ao crime com Ministro
da Justiça. RN é 3º Estado mais
violento do país. Atitude revela, no
mínimo, desinteresse. Lamentável”,
escreveu o ex-prefeito, no Twitter.
Carlos Eduardo foi derrotado por
Fátima Bezerra no segundo turno das
eleições de 2018, com 269.875 votos
a menos. Ele conseguiu alcançar
42,40% da votação válida do pleito.
Fátima foi considerada eleita com o
aval de 1.022.910 eleitores. l

José Aldenir / Agora RN

EM QUINZE

SEGUNDOS
Ex-governador do Rio, Pezão
ficará inelegível até 2022
Por abuso de poder político e
econômico, a Justiça Eleitoral
tornou o ex-governador do Rio Luiz
Fernando Pezão inelegível até 2022.

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes
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TETO DE GASTOS

Na Assembleia, governadora propõe
fixar despesa em até 70% da receita
Medida, que depende de aprovação dos deputados, é um dos projetos que Fátima Bezerra vai
encaminhar para atacar os efeitos da crise financeira. Ontem, ela leu primeira mensagem anual
José Aldenir / Agora RN

Boni Neto
Repórter
A governadora do Rio Grande
do Norte, Fátima Bezerra, propôs,
em discurso na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 5, limitar
os gastos do governo em até 70%
das receitas, excetuando desta
conta as despesas com saúde, educação e segurança. A instituição
do teto de gastos, que depende de
aprovação dos deputados, é uma
das medidas defendidas pela gestora para atacar os efeitos da crise
financeira no Estado.
“Para conseguirmos um crescimento sustentável das despesas,
[…] estamos limitando o crescimento das despesas correntes em uma
proporção de 70% do crescimento da
Receita Corrente Líquida. Trata-se,
pois, tão somente, de não colocar
no orçamento despesas que não
possuam lastro”, apontou, durante
leitura de sua primeira mensagem
anual à Assembleia.
A chefe do Executivo estadual
garantiu que seu governo “não me-

Fátima enalteceu que estão fora do teto áreas de saúde, educação e segurança
dirá esforços na construção de alternativas para a saída da crise do
Estado”, e que não trabalhará com
“promessas vazias”. Fátima destacou quais são as outras medidas
que o Estado deverá perseguir em
sua administração.
“É preciso reduzir despesas, au-

mentar receitas, controlar o ritmo
de crescimento das despesas correntes nos anos seguintes, trabalhar
para obter receitas extraordinárias
e cobrar da União uma saída nacional para essa questão”, resumiu.
A governadora esclareceu também que vai deixar de fora desse

controle de gastos as áreas de saúde, educação e segurança. As despesas nessas áreas, segundo ela,
seguem vinculadas a percentuais
legais já definidos. Essa medida
difere o teto de gastos proposto por
Fátima do teto de gastos implementado pela gestão do ex-presidente
Michel Temer, válido por vinte anos
e criticado pela governadora quando ela era senadora.
“Ao mesmo tempo, não limitamos para nenhuma área o crescimento das despesas com investimentos. Para as demais despesas,
tanto do Executivo quanto dos
demais Poderes, estabeleceremos
por um período equivalente a dois
PPAs, uma limitação ao crescimento das despesas”.
Fátima disse que reduzir o
atual déficit orçamentário e caminhar para que nos próximos anos
o Estado volte a ter superávit “é
obrigação”. “Não podemos permitir que nos próximos anos as contas do Estado do Rio Grande do
Norte continuem em processo de
deterioração”, concluiu. l

OPINIÃO

José Aldenir / Agora RN

Sendo para o bem, não vejo problema,
diz Jaime sobre privatização da Codern

José Aldenir / Agora RN

O titular da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico,
Jaime Calado, afirmou que, se
houver uma possível privatização
da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), ela precisará
ser benéfica para o Estado e a população potiguar.
“Se o Governo Federal resolver
privatizar [a Codern], deve fazer
um estudo. O que não queremos
é que isso prejudique o RN. Sendo
para melhorar, não vejo problema”, disse Jaime Calado.
Em entrevista ao Agora RN, o
vice-presidente da Federação das
Indústrias do Rio Grande do Norte
(Fiern), Pedro Terceiro, defendeu
a privatização da Codern. Segundo ele, trata-se de uma “estrutura

Promotora quer cópias de contratos

SAÚDE

MP investiga contratos
entre Prefeitura do
Natal e cooperativas

Companhia Docas do RN administra terminais portuários, como o de Natal
viciada de muito tempo“. Terceiro
foi presidente da companhia entre

22 de janeiro de 2012 e 30 de maio
de 2014. l

A 47ª Promotoria de Justiça
instaurou inquérito para fiscalizar
a execução do contrato entre a
Secretaria de Saúde de Natal (SMS)
e duas cooperativas estaduais de
médicos – Coopmed e Coopanest.
A promotora Iara Maria Pinheiro
de Albuquerque requisitou cópia do
contrato atualizado com as duas
entidades. l
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IMBRÓGLIO

George Soares diz que Solidariedade foi
“oportunista” em ação contra o governo
Deputados Kelps Lima, Allyson Bezerra e Cristiane Dantas foram os responsáveis por mover a ação.
Eles alegam que o Executivo tem dinheiro em caixa para pagar os servidores, mas que não o faz
João Gilberto / ALRN

O deputado estadual George Soares (PR) afirmou nesta terça-feira,
5, que o partido Solidariedade foi
“oportunista” ao ingressar com uma
ação na Justiça para que o Estado
seja obrigado a quitar suas dívidas
com os servidores. Atualmente, há
quatro folhas abertas parcial ou
integralmente - que totalizam um
débito de cerca de R$ 1,8 bilhão.
“Eu acho que [essa ação] é para trazer a luz da imprensa para o
partido. É um objetivo oportunista,
de trazer a mídia do Estado, principalmente nesse dia de hoje, por
coincidência, no dia que a governadora vem trazer sua mensagem à
Assembleia”, disse.
Os deputados estaduais Kelps
Lima, Allyson Bezerra e Cristiane

Líder do governo na Assembleia quer que partido se retrate após acusações
Dantas, representados pelo ex-vice-governador Fábio Dantas, foram
os responsáveis por mover a ação.

Eles alegam que o Executivo tem
dinheiro em caixa para pagar os
servidores, mas que não o faz.

“A governadora gostaria muito
que tivesse esse saldo para cumprir
parte dos salários atrasados, mas
isso não é uma realidade. Eu acho
que deveria haver uma retratação
do Solidariedade com relação a isso.
De forma irresponsável, apresentou
que existe saldo nas contas. O secretário Aldemir Freire [Planejamento
e Finanças] dará informações sobre
isso”, criticou George Soares.
De acordo com o parlamentar,
o que podem existir “são saldos de
repasses, mas coisas mínimas”. O
governo de Fátima Bezerra herdou
da última administração dívidas
que remetem ao pagamento dos
meses de novembro e dezembro de
2017 e 2018, bem como do 13º destes dois anos. l
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Ou tudo é natural ou
tudo é fantástico...”
Paulo Bonfim, poeta e cronista (1926).

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> CAIXA
O ex-vice-governador Fábio
Dantas esteve segunda-feira, início da manhã, na
Agora FM 97.9, e revelou
antes de todos o quadro das
finanças estaduais e o erro
de pagar janeiro e adiar os
salários já atrasados.

>> QUERIDO
A posse do Monsenhor Lucas Batista na Capelania
da Casa da Criança, em
Moro Branco, revelou não
só como Lucas é um pastor
querido como a insensibilidade da estranha Arquidiocese de Natal.

>> SINTOMA
Ali, de forma sutil, o
ex-deputado já levantava a
possibilidade da ação que
estava sendo elaborada
e foi protocolada no final
daquela tarde. Dantas
citou números reais sobre
as finanças do Estado.
>> PROPOSTA
O ex-vice-governador
aproveitou a entrevista
para lembrar que as suas
propostas, feitas quando
ainda era deputado, foram
engavetadas, até hoje, na
Assembléia. Isto há exatamente quatro anos.
>> AVISO
Tudo indica que o Poder
Legislativo pode suspender
a antecipação de recursos
ao Ipern para o pagamento dos aposentados da
Assembléia. Janeiro, por
exemplo, foi depositado
ontem, dia cinco.
>> ALIÁS
O atraso pode alcançar
também inativos do Poder
Judiciário se o Tribunal
de Justiça não adiantar os
recursos. Daí a proposta,
pouco provável até agora,
de cada poder pagar aos
seus aposentados.
>> TEIA
É complicada a linguagem
jurídica. O tombamento
do Cine Rio Grande a ser
investigado faria inveja
a Franz Kafka. O comum
dos mortais não consegue
entender nada. É uma teia
de aranha.

Diana Palmer
Quando foi um dia, faz tempo,
não suportando a tristeza de não
merecê-la, Alex Medeiros resolveu
ter ciúme da minha paixão por
Diana Palmer. Naquela época, ela
ainda era solteira. Não havia sido
pedida em casamento, embora recebesse a visita do noivo, de vez em
quando, na África do Sul, onde vivia. O quarto de hóspede esperava
por ele. Sem nada. Só uma esteira e
um armário. E a janela sem trava. A
qualquer dia e, numa noite também
qualquer, ele chegava. Sem avisar.
Diana era linda, quando jovem.
Ex-campeã de natação, nascida
da imaginação do genial Lee Falk,
criador do herói. Tinha aquele ar
ingênuo e angelical das moças de
famílias finas, o que deve ter sido fatal para os olhos de ferro do
namorado. Ou, se querem saber,
do Sr. Walker, nome que adotava
quando precisava deixar a Floresta
Negra para enfrentar bandidos ou
matar a saudade de Diana. Capa
longa, óculos e chapéu escuros,
acompanhado de Capeto, seu fiel
cão de guarda.
Aliás, para não esquecer: os
funcionários dos navios, ali, à entrada do portaló, sempre que o Sr.Walker embarcava tentavam impedir a
entrada de Capeto. E diziam, graves, gravíssimos, que era proibida
a presença de cães no navio. O Sr.
Walker, o olhar duro e aterrador,
dizia apenas: ‘Não é cão. É lobo’. E
entrava. Trancava-se no camarote e
geralmente só saía ao convés durante a noite. Ninguém nunca o via
com fome, comendo alguma coisa,
tomando água ou um uísque.

No verão, se era tempo de paz
e não estava às voltas com bandidos, levava Diana para a Caverna
da Caveira. Guardada pela tribo
dos Pigmeus Bandar e suas flechas
sempre envenenadas com curare,
veneno que produzia parada respiratória fulminante e por isso mesmo chegou a ser usado pela ciência
na anestesia. A beleza de Diana resplandecia nas águas do lago próximo à Caverna. Campeã de natação,
seu corpo era uma escultura, digna
das mãos geniais de um Rodin.
E assim vivemos, anos e anos.
Diana, o Sr.Walker e eu. Era paixão,
não nego, mas nunca foi um triângulo amoroso. Amor à distância,
platônico. Depois, num dia muito
triste, ele a pediu em casamento.
Precisava ter um filho, o herdeiro
do ideal de combate aos piratas
que jurou diante de uma caveira, vítima do ataque de Piratas na costa
de Bengala. Uma criança, encontrada com vida numa praia. Sem ainda falar e órfão de tudo, foi criado
pelos Pigmeus Bandar e virou herói.
Conto tudo, Senhor Redator,
para que não pensem ser justo
o ciúme de Alex Medeiros. Uma
vez, combinamos alguns textos
que sairiam assinados com o
pseudônimo de Diana Palmer.
Depois, pensei, e desisti. Tive medo que Alex roubasse Diana dos
meus devaneios juvenis. Segui o
Fantasma, o Espírito-que- anda,
em todas as aventuras. Montei
Herói, seu belo cavalo branco, e
afaguei, íntimo, o pelo de Capeto. Que, repito, não era um cão,
era um lobo. Que saudade!

>> CENA
Competente e correto o posicionamento do Solidariedade quando vai
buscar, na Justiça, fórum da sociedade democrática, a contestação
diante da decisão do governo que, tendo saldos na conta, opta por pagar janeiro em vez de honrar um passado que espera não do governo,
mas do Estado, o pagamento de salários atrasados desde setembro. Ao
invés, convenhamos, de blasonar um oposicionismo estéril e inócuo. O
gesto pode flagrar o artifício e expor as entranhas jurídicas.

>> FUTURO
Ninguém duvide: o Solidariedade será a massa
crítica no plenário da
Assembléia. Com seus três
deputados, fará oposição
ao uso da urgência nos
debates essenciais sobre
mensagens do executivo.
>> BRAÇO
O ex-senador José Agripino foi um dos braços do
chefe da Casa Civil, Onix
Lorenzoni, junto ao Democratas, para conquistar
a vitória do senador Davi
Alcolumbre na eleição do
Senado Federal.
>> ROSTO
Em Brasília, há quem
afirme que o ex-deputado
Felipe Maia, ex-colega de
Lorenzoni, teve acesso à
articulação da eleição do
Senado para derrotar do
senador Renan Calheiros.
Brasília é assim.
>> SINAIS
Observadores da cena política de Mossoró contabilizam as ações do deputado
Allyson Bezerra como uma
performance de quem estaria disposto a disputar a
Prefeitura contra Rosalba
Ciarlini.
>> DORIAN
Dia 16 próximo o pintor
e escritor Dorian Gray
Caldas faria 89 anos. O
Instituto Histórico vai promover uma exposição de
vinte quadros e vai lançar
vinte canecas reproduzindo cada um deles.
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Álvaro Dias estuda cortar metade das
secretarias e 20% dos comissionados
Prefeito aguarda finalização de estudo que está sendo feito pela Fundação Dom Cabral para iniciar
as medidas da reforma administrativa; expectativa é de que número de pastas caia de 25 para 12
José Aldenir / Agora RN

Como medida de contenção de
gastos, a Prefeitura do Natal deverá
anunciar, nas próximas semanas, o
corte de mais da metade das suas
secretarias e de pelo menos 20% do
número de cargos comissionados. As
informações foram reveladas pelo
próprio prefeito Álvaro Dias (MDB),
em entrevista ao portal Nominuto.
com nesta terça-feira, 5.
De acordo com o chefe do Executivo, atualmente existem 25 pastas compondo a máquina pública
natalense e a intenção é reduzir
para, aproximadamente, 12. Já com
relação aos cargos comissionados, o
Município conta, ainda segundo ele,
com cerca de 800, devendo ser extintos algo em torno de 160.
“Estamos aguardando a conclusão do estudo da Fundação Dom Cabral para darmos início à primeira

Prefeito Álvaro Dias planeja extinguir cerca de 160 cargos comissionados
etapa desta reforma administrativa.
Precisamos urgentemente permitir
que a Prefeitura caminhe com tranquilidade em direção ao futuro. To-

dos os meses sentimos dificuldades
para fechar a folha, e a nossa ideia é
que isso pare de acontecer”, declarou
o prefeito.

Ainda na entrevista, Álvaro procurou dar tranquilidade aos servidores efetivos da Prefeitura. Embora
tenha admitido que, hoje, o Município conta com cerca de 10 mil funcionários a mais do que o considerado
necessário, ele garantiu que não vai
promover a demissão de concursados, respeitando a Constituição.
“Podem esperar cortes de secretarias e de cargos comissionados,
mas não esperem demissões de
servidores efetivos. Mesmo tendo
reconhecidamente um excesso de
funcionários, não iremos promover
essas demissões sobretudo porquê a
Constituição não nos permite”, concluiu Dias, que assumiu o cargo de
prefeito após Carlos Eduardo Alves
renunciar, em abril de 2018, para
ser candidato, nas eleições de outubro, ao Governo do Estado. l

SUBSTITUIÇÃO

Operação Lei Seca no Rio Grande do
Norte passa a ter novo comandante
José Aldenir / Agora RN

As atividades da Operação Lei
Seca no Rio Grande do Norte terão
novo comando, após a exoneração do
tenente-coronel da Polícia Militar
Francisco Flávio Melo dos Santos.
A nova chefia será exercida pelo
capitão Isaac Leão, a partir desta
terça-feira, 5, nas ações de combate
ao crime de embriaguez na direção e
para reduzir os números de acidentes de trânsito.
O capitão Isaac Leão, por sinal,
já foi comandante da Operação Lei
Seca. Ele atuou à frente do serviço
de fiscalização entre 2015 e 2017. Foi
substituído pelo agora antecessor, o
tenente-coronel Francisco Flávio
Melo dos Santos.
Na última segunda-feira, 4, em
entrevista para o programa “Patrulha Agora”, da Agora FM (97,9 FM)
apresentado pelo jornalista Genésio
Pitanga, o comandante exonerado
falou sobre a saída dele do cargo.
A situação aconteceu logo após o

Tenente-coronel da Polícia Militar, Francisco Flávio Melo dos Santos
comando da Polícia Militar solicitar
retorno do efetivo que estava cedido
ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
“No momento em que eu tomei
conhecimento, através do diretor
do Detran, Otávio Santiago, que o
comandante-geral da PM tinha en-

caminhado o documento solicitando
todo o efetivo, não só da Lei Seca,
mas de todos os policiais cedidos ao
Detran, para voltar ao Quartel, eu
fiquei muito preocupado. Mas a Lei
Seca não vai acabar, pois o comandante reviu a posição”, disse ele.
Francisco Flávio Melo dos San-

tos também negou a informação de
que a Lei Seca será extinta no Estado – como chegou a circular boato
divulgado pelas redes sociais. “Nunca falei que a Lei Seca acabaria no
Rio Grande do Norte, mas que será
descompatibilizada”, informou. Ainda de acordo com o tenente-coronel,
além dele, um outro oficial e 11 policiais militares deixaram a operação.
O atual efetivo da Operação Lei
Seca é de 36 pessoas, mas, segundo
o coordenador exonerado, ainda está
longe de ser o ideal. “Deveríamos ter
cerca de 80 homens. Continuo com
o sonho de interiorizar as operações
por todo o Estado”, disse.
Com relação aos resultados, as
fiscalizações de trânsito já abordaram mais de 154 mil condutores nos
últimos seis anos, segundo Francisco
Flávio Melo dos Santos. “Os índices
de redução de acidentes fatais, relacionados com motoristas alcoolizados, foi de quase 20%”, encerra. l
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Governo vai restringir novos concursos
públicos e promete cortar 21 mil cargos
Area econômica já tem pronto um decreto para “blindar” essas funções comissionadas de nomeações
que não sejam técnicas; cortes de cargos serão iniciados ao longo dos próximos três a quatro meses
Alan Santos / PR

O governo vai apertar as regras
para todos os órgãos que pedirem ao
Ministério da Economia a abertura
de novos concursos públicos e cortar
21 mil cargos, comissões e funções
gratificadas. A área econômica já
tem pronto um decreto para “blindar” essas funções comissionadas
de nomeações que não sejam técnicas. Indicações de pessoas sem
experiência e qualificação não serão
aceitas, segundo o ministério.
O corte de cargos será feito em
fases nos próximos três a quatro
meses, e integra um pacote de medidas de reforma do Estado, em
elaboração pela equipe do ministro
da Economia, Paulo Guedes, para
dar mais eficiência aos gastos com a
folha de pagamentos, um dos itens
mais pesados das contas públicas.
Atualmente, são cerca de 130 mil
cargos comissionados (ocupados,
temporariamente, por alguém que
não faz parte dos quadros da administração pública) e gratificados
(quando alguém de dentro da administração é deslocado para uma ou-

Governo do presidente Jair Bolsonaro espera economizar R$ 220 milhões
tra função, com um ganho extra no
salário). A economia prevista com a
redução de pessoal é de R$ 220 milhões por ano.
Para diminuir a necessidade de
novas contrações, será exigido que
cerca de mil serviços oferecidos por
meio presencial e em papel sejam
totalmente digitalizados e feitos pela internet nos próximos dois anos,

entre eles benefícios do INSS e matrículas de universidades federais.
Com essa medida, os servidores que
hoje fazem esses serviços poderão
ser realocados para outras funções.
O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia,
Paulo Uebel, antecipou nesta terça-feira, 5, que o decreto 6.944, que

DECLARAÇÃO

Texto de Previdência ainda é um
“ensaio”, não o “jogo final”, diz Onyx

trata de normas de concursos públicos, será alterado para “racionalizar” os pedidos dos órgãos que hoje
são frequentes: mais concursos,
mais orçamento e mais cargos. Ele
classificou as medidas de “guarda-chuva” da reforma do Estado.
O novo decreto, que será publicado no Diário Oficial ainda em
fevereiro, definirá que, antes de
pedir novos concursos de servidores, os órgãos terão de cumprir uma
lista de exigências, como digitalizar
100% dos serviços que podem ser
oferecidos pela internet, converter
os processos administrativos que
estão ainda em papel para o formato eletrônico e rever as políticas de
cessão de pessoas para outros ministérios, Estados e municípios
Outra medida que estará prevista no decreto é que todos os órgãos façam uma descrição do trabalho de cada cargo para evitar “vagas
genéricas”. As novas regras devem
valer para os concursos que já estão
“correndo”, como para as Polícias
Federal e Rodoviária Federal. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
Wilson Dias / Agência Brasil

Antonio Cruz / Agência Brasi

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta
terça-feira, 5, que o texto final a
ser apresentado ao Congresso será
“muito diferente” da proposta apresentada pela equipe econômica e
revelada por órgãos da imprensa.
Segundo ele, o texto revelado é
uma das versões elaboradas e é um
“ensaio”, não o “jogo final”. O ministro relatou que conversaria ainda
nesta terça com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o secretário de Previdência, Rogério Marinho,
sobre o texto.
A palavra final da reforma que
será enviada ao Congresso, enfatizou, será do presidente Jair Bolsonaro. Onyx afirmou que a ideia do
governo é que, para os próximos 20
ou 30 anos, o País tenha “vida resol-

Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil
vida no aspecto previdenciário com
absoluto equilíbrio fiscal”.
Para analistas, os pontos da
minuta da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) mostram que
se trata de uma reforma dura, cuja

aprovação não será fácil, e destacaram a criação de um gatilho para
elevar a idade de aposentadoria a
cada quatro anos, além da idade
mínima de 65 anos para homem e
mulher.
O tempo de contribuição para
se aposentar com 100% do benefício
poderia chegar a 40 anos, de acordo
com o texto.
Onyx disse que o impacto fiscal
da reforma vai ser próximo de R$ 1
trilhão em dez anos. “Não se retira
direito de ninguém, ao contrário, há
um olhar muito fraterno por conta
do processo que está sendo construído”, afirmou.
Em Davos, Guedes havia afirmado que a proposta poderia render
uma economia de R$ 700 bilhões a
R$ 1,3 trilhão em uma década. l

Lei Anticrime é “tudo o que
se espera”, diz Mourão
O vice-presidente da República,
Hamilton Mourão, disse que o
Projeto de Lei (PL) Anticrime,
elaborado pelo ministro da
Justiça, Sergio Moro, é “tudo que
a população espera” do governo
federal. O projeto prevê mudanças
em 14 leis, entre elas, o Código
Penal, Lei de Execução Penal, Lei
de Crimes Hediondos e Código
Eleitoral. Na opinião de Mourão, o
projeto é um conjunto de questões
que “se harmonizam”, não sendo
independentes uma da outra.
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TROCA DE ACUSAÇÕES

Fábio Dantas diz que George
Soares é “bajulador” do governo
Ex-vice-governador do Estado disse que o governo já tem condições de
pagar uma parte significativa dos salários atrasados de 2017 e 2018
José Aldenir / Agora RN

Ex-vice-governador do Estado,
o advogado Fábio Dantas considerou infeliz a declaração do deputado estadual George Soares (PR), líder do atual governo, que o chamou
de “oportunista” pelo fato de seu
partido – o Solidariedade – ter entrado com uma ação exigindo que
a gestão de Fátima Bezerra utilize
50% do que sobrou da arrecadação
para pagar salários atrasados. Para Fábio Dantas, George Soares foi
infeliz. “Ele está se colocando como
bajulador do governo”, destacou.
Segundo Dantas, os deputados
estaduais do Solidariedade – Kelps
Lima, Cristiane Dantas e Allyson
Bezerra – foram prudentes e na
ação solicitaram 50% do que já está em caixa. “Há R$ 400 milhões
e daria para pagar R$ 20 milhões
que faltam do 13º salário de 2017 e
R$ 60 milhões de novembro do ano
passado e ainda ficaria com recursos em caixa, isso sem contar com
a receita recorde que vai entrar até
próxima semana. É preciso aproveitar a oportunidade para resolver o
problema”, disse Fábio Dantas.

“

Hoje, o RN tem 103 mil
servidores e a Paraíba
tem 118, ou seja, 15 mil
a mais. Porém, a Paraíba
gasta R$ 1,5 bilhões a
menos por ano porque
cortou os penduricalhos”
Fábio Dantas
Ex-vice-governador do Estado

Em entrevista ao programa
“A Hora é Agora – Primando pela
verdade”, apresentado por Renato
Dantas, com a participação dos
jornalistas Joaquim Pinheiro e
Jalmir Oliveira, na rádio Agora
FM (97,9), Fábio Dantas frisou
que, pagando estes salários atrasados, o governo vai conseguir
arrecadar mais Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Advogado representou Solidariedade em ação contra o Governo do Estado
(ICMS) e fazer a economia girar de
forma mais dinâmica.
Ele disse ainda que quando
era vice-governador fez essa sugestão a Robinson Faria, que não
o ouviu e preferiu outro modelo, o
que acabou inviabilizando sua reeleição. Fábio Dantas culpou o PT
pelos erros cometidos na primeira
metade do governo Robinson Faria e que agora Fátima Bezerra
está demonstrando que não tem
projetos, fazendo as mesmas coisas que havia sugerido em 2015.
Na avaliação de Dantas, a governadora tem que acabar com os
supersalários, estabelecendo um
teto pela remuneração do chefe do
executivo, no valor de R$ 21 mil.
Para Dantas, a governadora
pode fazer isso sem mexer com direitos e garantias, cortando os chamados “penduricalhos”, que custam
R$ 148 milhões por mês – uma cifra
bilionária todos os anos. “Outros
estados, como Paraíba, cortaram
vantagens e progressões. Hoje, o
Rio Grande do Norte tem 103 mil
servidores e a Paraíba tem 118, ou
seja, 15 mil a mais. Porém, a Paraíba gasta R$ 1,5 bilhões a menos
por ano porque cortou os penduricalhos”, detalhou Fábio Dantas.
Durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os chamados “penduricalhos”

também foram cortados. Dantas
citou como exemplo o fim da licença prêmio, que foi substituída por
uma oportunidade de o servidor
público se especializar, com cursos de qualificação. Fábio Dantas
disse ainda que o Governo do
Estado deve vender a concessão
da Potigás, privatizar a Caern, o
Centro de Convenções e até mesmo a Ceasa, lutar pelo aumento do
repasse do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) e colocar o ensino superior para receber repasses
do Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb) para
ter mais recursos do Governo federal com alunos da Universidade
do Estado do RN (Uern).
Em uma crítica irônica, Fábio
Dantas disse que fará uma oposição racional, e não raivosa, sem
queima de pneus, quebrar vidraças
e nem com a ajuda do Movimento
Sem-Terra (MST). “Temos o segundo maior litoral do Brasil, uma
área rica em minérios e podemos
ter uma indústria de pesca forte.
Estão pescando atuns a 50 milhas
náuticas daqui. Precisamos atrair
investimentos da na agricultura e
indústria, porque o comércio vai a
reboque, além de lutar pela parte
onerosa do pré-sal, que vai ajudar
o Estado a sair desta situação”,
sugeriu Fábio Dantas. l

Demis Roussos / Governo do RN

Datas foram acertadas em reunião

ESTADO

Pagamento da folha
de fevereiro começa
na próxima semana
Uma reunião nesta terça-feira, 5,
entre representantes do Governo do
Estado e de categorias de servidores
definiu a data do pagamento de
fevereiro do funcionalismo público
estadual da seguinte forma: no dia
11 vão receber 30% do salário os
servidores que ganham acima de R$
6 mil; dia 15 será feito o pagamento
integral de quem ganha até R$ 6
mil; e no dia 28, fechando a folha,
recebem o complemento de 70%
quem ganha acima de R$ 6 mil.
O secretário-chefe do Gabinete
Civil, Raimundo Alves Júnior,
reforçou a intenção do Governo
de pagar os salários dentro do
mês trabalhado, conforme ocorreu
em janeiro e como será agora em
fevereiro. Os representantes dos
servidores pedem que até o dia 28
seja apresentado um calendário para
o pagamento dos salários atrasados.
Nesta quarta-feira, 6, será
realizada uma reunião das entidades
que representam os servidores com
os secretários de Administração,
Virgínia Ferreira, de Planejamento
e Finanças, Aldemir Freire, e de
Tributação, Carlos Eduardo Xavier,
para que sejam apresentados os
balancetes de janeiro do Governo
do Estado, atendendo ao pleito dos
sindicatos. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
Chanceler diz que Brasil
enviará ajuda a Venezuela
O ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo,
afirmou que o Brasil avalia a
forma de disponibilizar ajuda
humanitária à Venezuela. “Nós
estamos criando um processo de
coordenação lá em Brasília para
ver exatamente como seria a
logística”, afirmou na tarde desta
terça-feira, 5, em Washington,
sem responder se a ajuda
humanitária à Venezuela pode
entrar pela fronteira com o Brasil.
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Plano Diretor seguirá para Câmara
ainda este ano, diz titular da Semurb
Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro adiantou ainda que, no âmbito do Código de Obras, analisa
aumentar coeficiente de aproveitamento da zona Sul, em áreas como Candelária e Capim Macio
José Aldenir / Agora RN

O secretário municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo Natal, Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro, assegurou nesta terça-feira, 5,
que o texto da revisão do Plano Diretor de Natal seguirá para aprovação da Câmara Municipal antes do
recesso parlamentar de fim de ano.
A revisão atualiza as principais políticas públicas que regem
o ordenamento urbano da cidade.
“O que faz a gente acreditar que
vamos concluir este ano é que boa
parte dos trabalhos, dentro de um
calendário administrativo e de debates que fazem parte das revisões,
já estão bem adiantados”, explicou
o secretário em entrevista ao programa Manhã Agora, da 97,9 FM.
Segundo ele, no ano passado,
foi feita uma grande atualização
da infraestrutura de Natal, o que
facilitará agora a retomada dos debates públicos prevista para os próximos dias. “Isso vai facilitar muito
direcionar as discussões sobre a
cidade queremos para os próximos
anos”, acrescentou.
Paralelamente, lembrou o titu-

Vista aérea do bairro do Tirol, na zona Leste de Natal, com adensamento alto
lar da Semurb, começa o reexame
do atual Código de Obras, que,
embora não faça parte do Plano
Diretor, terá consequências sobre
ele, uma vez que redefinirá os coeficientes de aproveitamento em diferentes bairros da cidade. Trata-se
da quantidade máxima de metros
quadrados que podem ser construí-

dos em um lote, maiores em alguns
bairros e menores em outros.
“O Código de Obras trata do
que acontece dentro do lote, o tamanho da unidade habitacional
mínima, tamanho de quartos,
abertura de janelas, fiscalização
e procedimentos administrativos.
Diferente do Plano Diretor, que

PROJETO

traz a construção de um cenário
mais amplo”, explicou.
Ainda de acordo com o secretário, nos próximos três meses estão
previstas várias discussões públicas no âmbito do Plano Diretor,
tanto por região administrativa como por setores da sociedade, junto
a diferentes conselhos, como o de
Arquitetura, Engenharia, Corretores Imobiliários e universidades.
“E aí,todas as contribuições
alimentarão uma minuta a ser
encaminhada aos conselhos entre
final de junho e início de julho. Mais
três ou quatro meses e o texto final
seguirá para votação na Câmara”,
previu.
Segundo o secretário, hoje há
uma grande pressão por novas
construções nas zonas Norte e Sul
da cidade, entre os quais o bairro
de Lagoa Nova, onde já existe um
coeficiente de adensamento maior
(3.0). Adiantou, contudo, que a
Semurb trabalha para reconsiderar para cima os índices de aproveitamento de Candelária e Capim
Macio, estagnados em 1,2. l
Isac Nóbrega / Presidência da República

Agentes defendem PEC do FBI, que
tornaria PF rápida e menos burocrática

José Aldenir / Agora RN

Uma Polícia Federal mais científica e rápida – exatamente o oposto
do que hoje ela é: cheia de burocracia. Pelo menos este é o desejo do
presidente do Sindicato dos Agentes
da Polícia Federal do Rio Grande do
Norte (Sinpef), José Antônio Aquino,
que quer a aprovação – no Congresso Nacional – do Projeto de Emenda
Constitucional 361/2013, parado na
Câmara. A matéria tem a pretensão
de deixar a PF semelhante ao FBI,
a polícia federal dos Estados Unidos,
com equipamentos científicos, em
vez de depender apenas de testemunhas e de inquéritos.
De acordo com Aquino, apenas
8% dos homicídios no Brasil são resolvidos e, nos casos de roubo e furto,
este percentual cai para menos de

um 1%. Ao esclarecer que a unificação dos Ministérios da Justiça e da
Segurança ainda não trouxe – na
prática – mudanças na rotina de
trabalho, o sindicalista defende uma
articulação maior com as polícias civil e militar.
Durante entrevista ao programa
Manhã Agora, da rádio Agora FM
(97,9), José Antônio Aquino disse
que o número de requisições para a
obtenção da posse de arma de fogo
aumentou após a edição de um decreto pelo presidente Jair Bolsonaro,
mas, segundo o presidente do Sinpef,
trata-se apenas de uma demanda
represada. Ele lembrou o que muita
gente está ignorando: “A arma não
é uma defesa, e sim um ataque”. No
entanto, o mais importante é definir

Barragem rompeu no dia 25/01

LIBERDADE

Justiça manda soltar
presos após barragem
romper em Brumadinho

Presidente do Sinpef, José Antônio Aquino
como será o padrão de atuação das
polícias de modo conjunto. “Esperamos que os governos não se percam”,
afirmou o presidente do Sinpef. l

O Superior Tribunal de Justiça
mandou soltar funcionários da Vale
que foram presas no âmbito das
investigações do rompimento da
barragem em Brumadinho (MG).
Serão libertados o geólogo Cesar
Grandchamp, o gerente de Meio
Ambiente, Ricardo de Oliveira,
e o gerente do Complexo de
Paraopeba, Rodrigo de Melo. l
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Divulgação

Ipem intensifica fiscalização
de lojas de material escolar
Diretor do órgão deixou claro que o Ipem está em cima para evitar a pirataria.
“Vamos mostrar que há estabelecimentos de confiança e credibilidade”, disse
Agência Brasil

O presidente do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Rio Grande
do Norte, Theodorico Bezerra Neto,
informou que, até sexta-feira, 8, será
feita uma rigorosa fiscalização junto
ao comércio de materiais escolares. O
objetivo é evitar abuso na requisição
dos itens, com produtos de qualidade
e seguindo as normas do Inmetro.
Em entrevista ao programa A
Hora é Agora, apresentado por Renato Dantas, com participação dos jornalistas Joaquim Pinheiro e Jalmir
Oliveira, na Agora FM (97,9), Theodorico Neto deixou claro que o Ipem
está em cima para evitar a pirataria.
“Vamos mostrar aos consumidores
que há estabelecimentos de confiança e credibilidade”, disse.
Jornal
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Instituto está de olho nos fabricantes de lancheiras, camisas e vários tipos de lápis

1

está de olho nos fabricantes de lancheiras, camisas de uniformes e todos os tipos de lápis – por serem três
itens em que há muita pirataria.
23/01/19
16:39
Na política,
Theodorico Neto, que

é filiado ao PCdoB, disse que o partido
será um parceiro na gestão. “O Ipem
se destacará pela transparência nas
atividades e faremos também fiscalizações educativas”, completou. l

Coach criou método inovador

O PODER DA AÇÃO

Paulo Vieira ministra
treinamento nesta
quarta-feira em Natal
O coach Paulo Vieira traz pela
primeira a Natal o curso “O Poder da
Ação”, baseado em livro best-seller
de mesmo nome. O treinamento será
ministrado nesta quarta-feira, 6, no
Centro de Convenções de Natal, a
partir das 14h. O método promete
transformar a maneira como pessoas
e empresas são geridas através
de uma imersão com aplicação
de ferramentas práticas, para que
os participantes alcancem metas
pessoais, profissionais e empresariais.
O treinamento utiliza a metodologia do
Coaching Integral Sistêmico. l
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>> Frescura. A turma lacradora da
“Internacional Socialite” aproveita o
ângulo da foto do Papa Francisco e
o imã Ahmed al-Tayeb para vender
uma imagem gay. Troca de beijos
no rosto sempre provoca isso, como
Dilma Rousseff com Aécio Neves,
Barack Obama com Ju Hintao e José
Sarney com Ideli Salvatti.

“

Nem se eu bebesse
todo o mar, encheria
o que eu tenho de
fundo”

>> Brasil podre. Brasileiros pobres
enterrados vivos no mar de lama das
mineradoras, histórias de famílias
encerradas no barro. Mas a Vale
segue firme no mercado. Dinheiro
público desviado no mar de lama da
corrupção e nos propinodutos, mas
as empreiteiras protagonistas estão
firmes operando.

O ocaso do ditador

>> Peladinha. A sempre histérica
comunidade mimizenta que dá
plantão nas redes anda mordiscando
os beiços por causa da notinha de
ontem sobre uma tal Luísa Sonza,
uma moçoila que a mídia inculta
teima em chamar de “cantora” e a
trata como celebridade por causa do
marido “digital influencer”.

Houve um tempo em que ditadores caíam como eventos sazonais.
Alguns, mesmo apodrecidos, demoravam a ir ao chão. Guardei aos
trinta e poucos anos os fogos que decidi queimar quando Fidel Castro se
fosse pro inferno. Com tanto tempo
guardados, deram chabu e improvisei a alegria com gritos.
Hoje em dia não há muitos
momentos para assistir algo tão
saboroso do que ver um tirano despencando do poder ou morrendo
num leito hospitalar, cercado por asseclas e eleitores imbecis, como ocorreu com Hugo Chávez, por exemplo.
Agora, é espetacular ver a madureza da ditadura na Venezuela.
A maturação dos dias finais de
Maduro aponta o seu crepúsculo e
nos faz antever o naufrágio do sistema narcobolivariano implantado
pelos comunistas semiletrados do
chavismo. A pressão internacional
contra o canalha, seu aperreio se
agarrando à ilusão, são um combustível para o meu entusiasmo.
Não tem preço acompanhar a
contagem regressiva do assassino
aquartelado com seus militares corruptos. Lembra o acompanhamento
televisivo que o mundo livre teve no
tempo de Saddam Hussein, as horas passando debaixo de mísseis e o
sacripanta iraquiano a se esconder,
até ser apanhado num buraco.
Torcer pelo fim de Nicolás Ma-

>> Hipócritas. Os mesmos
revolucionários de Internet que
publicaram pancadas no príncipe
britânico Harry Charles, em 2005,
por ele ter se fantasiado de soldado
nazista numa festa, agora postam
nas redes sociais solidariedade ao
ator da escola Águia de Ouro que
se vestiu de Hitler durante um
ensaio.
>> Alberí. O pernambucano que
entre 1968 e 1984 se tornou rei do
futebol potiguar, encantando o Brasil
com um futebol vistoso no patamar
de grandes craques da época, como
Tostão, Ademir da Guia, Dirceu
Lopes e Rivellino, receberá hoje uma
placa ofertada pelo Restaurante
Nemésio, em Petrópolis.
>> Fracasso. Pela terceira vez
consecutiva o futebol brasileiro sub
20 deverá ficar fora de uma Copa do
Mundo, que se realizará em maio
na Polônia. A seleção canarinho
tem sido um fiasco no Campeonato
Sulamericano, exibindo um conjunto
de passes errados, furadas e outras
lambanças inimagináveis.

duro - e tanto faz um fim político
ou físico - tem aquele mesmo sabor
de quando o ditador líbio Gaddafi
foi abatido por revoltados do seu
próprio país. Não precisa ter prurido moral ou religioso ao desejar a
morte de um criminoso que plantou
ódio, miséria e desolação.
Políticos filhos da puta como
Maduro, ou ditadores inescrupulosos como o nicaraguense Daniel
Ortega, são como aqueles cordeiros
nos rituais da história antiga: sacrificá-los tem importância psíquica,
cultural e até divina no consciente
coletivo da comunidade solapada
por eles. Não farão falta.
Filhote do sectarismo chavista,
herdeiro eleitoral do sargentão que
tinha mania de falar com mortos,
Maduro pegou rápido o diploma de
déspota como a suprir a ausência de
currículo escolar. Foi o tempo todo
um discípulo teleguiado pelo profeta
alucinado que se achava a reencarnação de Simon Bolívar.
Com o apoio também de parte
da igreja, a ditadura bolivariana se
alimentou das místicas de Deus e
Bolívar, imagens com força social
suficiente ao domínio da ignorância
popular. Tomara que o safado do
Maduro provoque os EUA e que
sofra uma intervenção militar. Que
ao final ele vá ao encontro de Chávez, Fidel ou o diabo. Vade retro,
ditador!

PICARDIA NAS REDES
Como a Bíblia pode ser
patrimônio nacional se é um livro
estrangeiro?

Após o jatinho que não
decola, brega-chiques inventam
o vinho invisível.

Pabllo Vittar e Anitta não
mais se falam. Poderiam
não mais cantar.

(Ugo Vernomentti)

(Fábio Idelfonso)

(Pedro Gero Soares)

(Djavan)

>> Derbis. Tarde de quarta gorda
na TV para os amantes do bom
futebol. Dia de clássicos com estádios
lotados na Europa. Hoje tem
Barcelona x Real Madrid pela Copa
do Rei e Benfica x Sporting pela
Copa de Portugal. E à noite, os dials
ligados na estreia do América na
Copa do Brasil contra o Sobradinho.
>> Ovo de novo. Em janeiro,
o ovo “Eugene”, personagem
do perfil no Instagram @
world_record_egg, bateu o
recorde da socialite Kylie
Jenner no volume de curtidas,
num post com 52 milhões de
“likes”. Domingo ele reapareceu
com outra postagem durante o
Superbowl, numa mensagem
sobre doença mental provocada
pelo excesso de internet.
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>> Lamentável. A ausência de um
representante do Governo do RN
na reunião em que o ministro da
Justiça, Sérgio Moro, anunciou o seu
projeto anticorrupção gerou críticas à
administração Fátima Bezerra. Entre as
quais, uma feita pelo ex-prefeito de Natal
Carlos Eduardo Alves, que parece não ter
descido ainda do palanque das últimas
eleições. Em seu seu perfil no Twitter,
nesta terça-feira, ele disparou contra a
gestão da petista, de quem já foi grande
aliado. “Todo governo tem 100 dias de
tolerância como praxe política. Mas é
absurdo a governadora faltar e não mandar
representante à reunião sobre combate
ao crime com Ministro da Justiça”, disse
o pedetista, que classsificou o fato como
“lamentável”. “O RN é 3° Estado mais
violento do país. Atitude revela, no mínimo,
desinteresse”, escreveu ele.

Cedida

Jornalista Raquel Louvain comemorando o niver no
Affogato ao lado de Simone Silva (esq.) e Gil Pereira
Cedida

>> Vai ter agenda com Moro. Fátima
Bezerra também usou o seu Twitter para
explicar a ausência do Governo no encontro
com Moro e anunciou audiências futuras
entre o secretário de Segurança do Estado e
o ministro da Justiça. “Vamos deflagrar em
março o programa de Segurança Pública
junto com o Governo Federal. Não pudemos
ir à reunião por questões de agenda,
mas Cel. Araújo vai passar dois dias em
encontros com o ministro Moro e equipe
ainda este mês”, disse ela.
>> Mensagem. O clima foi de otimismo
nos bastidores da leitura da primeira
Mensagem Anual da governadora Fátima
Bezerra, nesta terça-feira, na Assembleia
Legislativa. Muito prestigiada, a
solenidade contou com a presença maciça
de autoridades e deixou as galerias da
Casa lotadas. Em sua fala, a governadora
afirmou que “estamos diante de uma
chance histórica de transformar o Rio
Grande do Norte para melhor e não temos
o direito de desperdiça-la” e pediu a ajuda
dos demais poderes para colocar em prática
os planos de governo.

Considerado o maior congresso de dermatologia com foco
em estética do mundo, o IMCAS conta com a participação
dos dermatologistas da SBDRN Leonardo Ribeiro e Danielle
Espinel, que prometem trazer as novidades de Paris para as
terras potiguares

>> Mais medidas de austeridade.
“Foi anunciado o estado de calamidade
financeira e no entanto a governadora
anunciou que vai criar ainda mais duas
secretarias, de Agricultura Familiar e
de Administração Penitenciária, então
para o esforço governamental a fim de
reduzir despesas e aumentar receitas
seria necessário que o Estado reduzisse
a sua estrutura”. Do deputado Coronel
Azevedo (PSL), sobre a Mensagem de
Fátima Bezerra.
>> Produtividade. A Defensoria
Pública do Estado do Rio Grande do
Norte registrou um aumento de mais
de 125% na sua produtividade nos
últimos cinco anos. A constatação está
apresentada no Relatório Anual de
2018 elaborado pela CorregedoriaGeral da instituição. Os dados,
entregues a gestão da instituição
na segunda-feira, 4, mostram que
foram realizados 169.786 atos e
procedimentos no ano passado em
comparação com 74.718 realizados em
2014.

Cedida

>> GIRO PELO TWITTER...
...do jornalista Bernardo Mello
Franco: “O ministro da Educação,
Ricardo Vélez Rodríguez, perdeu
mais uma chance de ficar
calado. Em entrevista à revista
Veja, ele chamou os brasileiros
de ‘canibais’ e descreveu os
contribuintes que pagam seu
salário como ladrões. Vélez
nasceu na Colômbia”;

>> Prioridade. Fátima garantiu ainda
que a educação será prioridade. E anunciou
que tem o objetivo de implantar em pelo
menos 50% das escolas do RN o ensino em
tempo integral para os alunos.
>> Chegou chegando. O deputado federal
Rafael Motta (PSB) iniciou o seu segundo
mandato na Câmara dos Deputados
apresentando, de uma só vez, 15 projetos
de lei. As proposições foram protocoladas
nesta terça-feira, 5, e tratam de educação
inclusiva, de direitos das mulheres, das
crianças e dos adolescentes e do fomento
de atividades econômicas no campo, entre
outros temas. O parlamentar conta que
os 15 projetos de lei foram aprimorados
durante o recesso parlamentar, com o
respaldo da consultoria da Casa.

>> Defesa. Dentre as proposições de
Rafael, está a que assegura vaga na
escola mais próxima para estudantes
com deficiência ou mobilidade reduzida,
a que garante a mulheres vítimas de
violência o atendimento pela autoridade
policial de sua escolha e a que inclui no
Estatuto da Juventude as atividades
econômicas no campo vinculadas ao
turismo e à cultura como meio de acesso
à profissionalização. As propostas
seguem para tramitação nas comissões
permanentes da Câmara.

...do jornalista José Simão:
“’Crime de caixa 2 deve ser
punido com até 8 anos de prisão’,
propõe Moro. Então pega o Onyx!
Como é caixa 4: 16 anos!”;
...do jornal Estadão: “Novo
presidente do Senado, Davi
Alcolumbre é alvo de duas
investigações no STF”.
Desfile Dior Verão 2019, em Paris
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Deborah Secco apaga tatoos
para colocar outras no lugar

PASSATEMPO

06.02.2019
Instagram / Reprodução

REFORMULAÇÃO

Atriz, que tem sete tatuagens,
disse que quer escrever no
corpo o nome da filha Maria.
“Abrir espaço para reformular”

QUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

Deborah Secco está removendo suas tatuagens. “Estou tentando apagar todas as minhas
sete tatuagens para fazer umas
novas nos mesmos lugares, abrir
espaço para reformular. Ator não

pode ter muitas por causa do trabalho. Quero escrever o nome da
Maria, por exemplo”, disse ao caderno “Ela”, do jornal “O Globo”.
Rainha do Baile do Copa
2019, a loira acrescenta com sua
expectativa para brilhar como
musa de um camarote na Sapucaí: “Gosto de brincar, dessa coisa livre que é essa festa, sabe? É
uma fase em que os preconceitos
diminuem, e deveria ser assim
eternamente. Fui criada dessa
forma”. l

Atriz tem, entre outras, tatoo nas costas

NOVELAS
ESPELHO DA VIDA

Letícia explica a Daniel sobre a terapia de regressão. Mariane se surpreende com volta de Cris. Isabel chantageia
Sheila para que ela dope Cris novamente. Durante sua sessão de terapia, Daniel se vê como Danilo, pintando o
quadro de Julia. Dalton afirma que Cris precisa de repouso antes de retornar ao casarão de Julia.

VERÃO 90

Tutano e seus comparsas são obrigados a fugir de Armação do Sul e se mudam para Argentina.
O delegado deduz que Tutano, Magaiver e Louro roubaram os dólares de Celestine. Jerônimo se
hospeda na pensão de Odélia e traça um plano para se aproximar de Quinzinho.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Luz se desespera ao ver Sóstenes desmaiado e acusa Murilo. Mirtes questiona Elisa sobre Jurandir e
Milu. Rivalda revela a Nicolau o segredo de Milu e Afrodite. Aranha leva Sóstenes para o hospital de
Greenville. Gabriel explica a Judith que tem um novo plano contra Valentina e seus aliados.

HORÓSCOPO
ARIES
(21/03 A 20/04)
Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós,
assim, o trabalho deve render mais. Não comente
suas ambições com qualquer um. A tentação de
viver um caso escondido pode crescer agora.

TOURO
(21/04 A 20/05)
Astral favorável para alimentar novos sonhos e se
arriscar mais. As amizades estão em destaque
e você poderá contar com o apoio do pessoal. O
companheirismo marca a vida amorosa.

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Mergulhe de cabeça no serviço. Quanto mais você
produzir, mais chances terá de causar uma boa
impressão na chefia. Alguém com boa posição
social pode despertar seu interesse.

CANCER
(21/06 A 22/07)
Investir nos estudos, trocar conhecimento
com os colegas e aprender tudo o que puder
é uma ótima pedida nesta quarta. O bom
humor e o otimismo animam a vida amorosa.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Mudanças favorecidas, seja no trabalho, na vida
pessoal ou na aparência. Na saúde, será mais fácil
abandonar velhos hábitos. A atração física deve
crescer e você pode viver momentos intensos.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Concentre-se em tarefas que possam ser
feitas em grupo ou em dupla. Se quer iniciar
uma sociedade, vai contar com a proteção das
estrelas. Um namoro ou paquera pode se firmar.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Será preciso mais dedicação ao serviço.
Alguém da família pode dar uma ajuda se
está procurando emprego. Há chance de se
envolver com uma pessoa que já conhece.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Aposte em seu charme para se entender com
colegas. Aproveite para cuidar de tarefas que
exigem a colaboração de outras pessoas.
Pode pintar paixão à primeira vista.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Assunto doméstico ou o orçamento familiar
pode ocupar boa parte do seu tempo. Se
precisar de dinheiro emprestado, alguém de
casa deve ajudar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Nesta quarta, você terá facilidade para se
expressar, conhecer pessoas e fazer novas
amizades. No trabalho, o astral é favorável para
reunião ou conversa com os colegas.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Agarre uma boa oportunidade de melhorar sua
situação financeira, mas mantenha isso em
segredo. Vale a pena cuidar melhor do que é seu.
Nada de novo na paquera, mas não desanime.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Astral favorável para se envolver em projetos
novos e até seguir um antigo sonho. Pode viver
momentos divertidos com a turma. Tomar a
iniciativa será a melhor maneira de se dar bem.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
XF GAS LTDA, CNPJ 23.845.925/0001-39, torna público que está requerendo ao Instituto de
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para um
comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), sendo um classe III, localizado na Av.
Dr. Silvio Bezerra de Melo, n° SN – Centro – Lagoa Nova (RN) – 59.390-000.
Francisco Xavier De Oliveira Filho
Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2019, no dia 21/02/2019, às 09:00
horas, objetivando: contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de
pinturas e manutenção da cobertura e instalações prediais da Escola Municipal Ana de
Paiva Fagundes, no distrito de Punaú, Município de Rio do Fogo/RN. O Edital na íntegra,
estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de
setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://
riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo
email: cplriodofogo@hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2019, no dia 21/02/2019, às 11:00 horas,
objetivando: contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Reforma e
Ampliação da Escola Municipal Luiza da Costa e Silva, no distrito de Pititinga, Município de
Rio do Fogo/RN. O Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão
de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas,
ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 36380088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.do Fogo/RN, 05 de fevereiro de 2019
Marcio Gleidson Brito do Nascimento
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 005/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019,
às 09:00 horas, objetivando: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das diversas secretarias deste Município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo
Municipal de Assistência Social, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na
sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN,
das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 006/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, às 11:00
horas, objetivando: Contratação de empresa especializada, para fornecer materiais elétricos,
equipamentos e acessórios, visando atender as necessidades da iluminação pública deste município de Rio do Fogo/RN, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da
Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às
14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações,
telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 007/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019,
às 13:00 horas, objetivando: Aquisição de ataúdes e serviços de translado para atender as
pessoas reconhecidamente carentes deste município de Rio do Fogo/RN, o Edital na íntegra,
estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de
setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://
riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo
email: cplriodofogo@hotmail.com.
Rio do Fogo/RN, 04 de fevereiro de 2019.
Valerio Sampaio Carneiro - PREGOEIRO

R. M. DE ARAUJO ALVES ALVEJAMENTO EIRELI, CNPJ 32.423.198/0001-02, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte
– IDEMA a Licença de Regularização de Operação para um BENEFICIAMENTO DE FIBRAS
TÊXTEIS SEM TINGIMENTO, localizado na Sitio Catingueira n° 50 – Zona Rural – Jardim de
Piranhas (RN) – 59.324-000.
Robson Mikaeli de Araujo Alves
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
EDEMILSON BEZERRA DE ARAUJO, CNPJ 30.770.839/0001-70, torna público que está
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a
Licença de Regularização de Operação – LRO para uma PANIFICADORA, localizada na Rua
Major Lula Gomes n° 434 – Tancredo Neves – Cerro Cora (RN) – 59.395-000.
Edemilson Bezerra De Araujo
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
FRANCIMAR DA SILVA SOARES ME, CNPJ 24.533.341/0001-90, torna público que está
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a
Licença Simplificada para um Serviços de Lavagem para Veículos (LAVA JATO), localizada
na Rua Augusto Monteiro n° 952 – Caicó/RN 59.300-000.
Francimar da Silva Soares
Proprietário

PUBLICAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)
J & R MINERAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 14.406.487/0001-11 torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA uma Licença de Operação (LO), para lavrar Feldspato para uso industrial, na Fazenda
Olho D’água da Gameleira, Zona Rural, São Tomé - RN.
FRANCIMAR DE SOUSA BURITI
SOCIA ADMINISTRATIVA DA J & R MINERAÇÃO LTDA

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
POSTO PIUM LTDA, CNPJ: 35.284.991/0002-47, torna público que recebeu do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - idema a Licença de
Alteração (LA), com prazo de validade até 24/09/2019, em favor do empreendimento Comércio varejista de combustíveis líquidos, serviço de troca de óleo e revenda de GLP, com
alteração da capacidade de armazenamento de 60m3 para 90m3, localizada em Rodovia
RN 002, KM 05, Bairro Centro, Nísia Floresta/RN, CEP: 59164-000.
José Vasconcelos da Rocha Júnior
Sócio Diretor
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Palmeiras multa Deyverson em R$ 350
mil por expulsão contra Corinthians
Atacante palmeirense foi expulso pela quinta vez em 66 jogos pelo Palmeiras, sendo a segunda em
clássicos contra o Corinthians; punição é uma maneira de chamar atenção para a gravidade do fato
Marcos Ribolli / GloboEsporte.com

A diretoria do Palmeiras se
reuniu com o atacante Deyverson nesta terça-feira, 5, e aplicou
ao jogador uma multa de R$ 350
mil por ter cuspido em Richard,
do Corinthians, e sido expulso no
clássico do último sábado, pelo
Campeonato Paulista. No entender da cúpula do clube, o jogador
é reincidente no quesito disciplinar
e, ao repetir o erro, causou dano à
imagem da equipe
Deyverson foi expulso pela quinta vez em 66 jogos pelo
Palmeiras, sendo a segunda em
clássicos contra o Corinthians. O
episódio irritou o elenco, o técnico
Luiz Felipe Scolari e a diretoria do
clube, que nesta terça-feira chamou o jogador para uma reunião.
Um pouco antes do treino da tarde,
o atacante conversou com os dirigentes e ouviu, além da bronca, o
aviso de que teria de pagar uma

Deyverson deixando o gramado após expulsão em dérbi contra o Corinthians
multa disciplinar.
outro valor em direitos de imagem.
O valor aplicado, inclusive, é Deyverson chegou ao Palmeiras
próximo à quantia do salário do em julho de 2017, comprado por
atleta registrado na carteira de cerca de R$ 18 milhões, com aporte
trabalho. Ele também recebe um da Crefisa.

Apesar de Deyverson ser querido pelos colegas e admirado por
Felipão, a cusparada no sábado
causou reprovação ao jogador no
clube. Alguns membros da diretoria chegaram a defender a ideia de
que o atacante fosse negociado.
Em ocasiões anteriores em que
foi expulso, Deyverson ganhou
um voto de confiança, ao receber
apenas broncas dos dirigentes e
escutar orientações do treinador.
A diretoria entendeu que nesta
vez era preciso tomar uma medida enérgica. Pela cusparada, é
possível que o jogador receba uma
suspensão de até 12 jogos no Campeonato Paulista.
O incidente no sábado deve
fazer Deyverson perder espaço no
time No clássico mais recente, o
atacante entrou em campo no segundo tempo e participou da partida por apenas 28 minutos. l

NO ABC...

Divulgação / FIFA

Xavier admite desgaste com sequência
de partidas no início da temporada

Andrei Torres / ABC FC

O ABC voltou aos treinos nesta
segunda-feira, 4, já com o foco no
Campeonato Potiguar. Depois de entrar em campo pela Copa do Nordeste, o grupo Alvinegro não teve tempo
para o descanso e já se prepara agora para dois compromissos seguidos
pelo Estadual. O Alvinegro entra em
campo na quarta-feira, 6, contra o
Potiguar, em Mossoró (RN), e volta
a atuar no domingo, 10, diante do
Força e Luz, no Frasqueirão.
A sequência de jogos tem sido
intensa, praticamente sem tempo
de recuperação. O meia Xavier falou
sobre a rotina do grupo e acredita
que o elenco tem suportado bem a
maratona.
“É um jogo em cima do outro,
estamos jogando quarta e fim de
semana. De fato, é muito cansativo,
por isso que jogamos e não temos
folga. Na nossa folga é mais para vir
para o clube fazer trabalho regenerativo. Não é fácil, mas já sabíamos

Fifa é o órgão máximo do futebol

COPA DO MUNDO

Fifa cria companhia e
dividirá organização da
de 2022 com o Catar

Xavier vem sendo um dos principais jogadores do ABC neste início de ano
desde dezembro que esse início seria
muito duro em termos físicos, mas
estamos suportando bem, estamos
dando conta de fazer esses jogos em
alto nível, fisicamente falando, e vamos continuar fazendo esses treinos
de recuperação, que isso faz parte de

todo um processo”, explicou o meia.
Os compromissos do Clube do
Povo, por enquanto, se alternam
entre Campeonato Potiguar e o
Nordestão. O meia garantiu foco no
Estadual e na busca pela liderança
do turno. l

A Fifa anunciou nesta terçafeira a criação de uma empresa
para dividir a organização da
Copa do Mundo de 2022. O
“empreendimento conjunto”, como
explicou a entidade, fará com
que a entidade participe mais
ativamente dos preparativos para o
torneio no Catar, ao lado do Comitê
Organizados Local. Com a nova
empresa, a Fifa espera minimizar
os problemas de organização para
a Copa do Mundo. Antes do torneio
realizado no Brasil, em 2014, a
entidade se irritou com atrasos. l

