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Calçadas da
Avenida Rio
Branco sem
acessibilidade
População precisa driblar buracos, piso desnivelado
e a crônica falta de acessibilidade em um dos
principais corredores comerciais da capital.
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José Aldenir / Agora RN

Número de mortos
em Brumadinho após
desastre chega a 84;
276 sem contato
Segundo a Polícia Civil, dos 84
corpos, 42 foram identificados.
No Instituto Médico-Legal (IML),
foram atendidas 47 pessoas de
28 famílias.
José Aldenir / Agora RN

Entidades do Sistema S estão na mira do novo governo, que quer cortar receitas

Sesc divulga relatório com
melhora súbita nas contas
Cidade teve barragem rompida

Após Agora RN detectar déficit, entidade divulgou novo
relatório com mudanças na previsão orçamentária anual.

Confira nesta
edição caderno
especial
“Agora Perfil”,
com Felipe Alves
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Coluna do Agora
Expulsão do serviço público

E

m 2018, nove servidores públicos federais foram punidos
por irregularidades e atividades contrárias à lei no Rio
Grande do Norte. Em todo o País, foram 643 servidores
expulsos em 2018, destes 150 na região Nordeste. Os números
são da Controladoria-Geral da União (CGU). No Rio Grande do
Norte, foram quatro demissões de funcionários efetivos; quatro
cassações de aposentadorias; e uma destituição de ocupante
de cargos em comissão. O principal motivo das expulsões foi
o abandono de cargo, inassiduidade ou acumulação ilícita de
cargos, com cinco penalidades aplicadas, ou 55,55% do total. Já
a prática de atos relacionados à corrupção é o fundamento que
vêm em seguida, com dois casos (22,23%).

>> Transferência política. Circula
em Macaíba a informação de que
há uma pressão sobre a Secretaria
Estadual de Segurança Pública
e Defesa Social para transferir o
delegado da cidade, Normando
Feitosa. A hipótese é rejeitada
pela população local, que elogia o
trabalho desenvolvido pelo delegado.
Normando assumiu o cargo em meio
a uma onda de violência na região e
conseguiu contornar o quadro.
>> Prestígio no governo. A
pressão para deslocar Normando
Feitosa seria exercida principalmente
por vereadores de Macaíba que
apoiaram a eleição da governadora
Fátima Bezerra e que, por isso,
têm influência na gestão estadual.
Eles estariam preocupados com
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Não há condição de
haver qualquer grau
de intervenção”

242 servidores foram dispensados

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
sobre possível intervenção na Vale após
desastre em Brumadinho (MG)

DETERMINAÇÃO

Onyx Lorenzoni / Agência Brasil

>> Esquisito. Causou estranheza o
aparecimento repentino nesta terçafeira, no site do Sesc RN, do relatório
orçamentário do 3° trimestre de 2018
da entidade. Até ontem, o Portal da
Transparência só mostrava relatórios
até o 2° trimestre acumulado. O novo
documento, que antes estava retido,
segundo a Fecomério, na análise
por órgãos de controle, apareceu
subitamente após cobrança do Agora
RN. E, para completar, o relatório
surgido às pressas tem mudanças
na previsão orçamentária (que é
para um ano) e também nos valores
executados naquele período. O que
antes era déficit virou superávit.
Uma diferença de R$ 3 milhões de
um trimestre para o outro.

José Aldenir / Agora RN

“
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o potencial político-eleitoral do
delegado, que chegou a se lançar
candidato a prefeito em 2016, mas
não chegou a concorrer. Segundo
apurou a Coluna do Agora, o desejo
de Normando de ser prefeito estaria
apenas “adormecido”, podendo
despertar em 2020.
>> Melhor sem ele... Além do
componente político, há também o
jurídico. Vereadores que querem a
saída do delegado são alvos de dois
inquéritos na Polícia Civil abertos
justamente por Normando Feitosa.

>> Com o celular na mão...
O deputado estadual reeleito
Kelps Lima (Solidariedade,
foto) anunciou nesta terçafeira, 29, em entrevista ao
programa “A hora é agora”,
com Renato Dantas, na Agora
FM (97,9), que “vai colocar o
nome à disposição do partido”
para ser candidato a prefeito
de Natal em 2020. Dois anos
atrás, quando a cidade reelegeu
Carlos Eduardo Alves, Kelps
ficou em 2° lugar.

>> Futuro indefinido. Presidente
da Câmara Municipal de São
Gonçalo do Amarante, o advogado
Raimundo Mendes aguarda
orientação da executiva nacional
para definir os rumos do Partido da
Mulher Brasileira (PMB) no Estado.
A legenda não conseguiu atingir a
cláusula de desempenho e, por isso,
vai perder acesso ao fundo partidário
e tempo de televisão. O resultado
deve ser a fusão com outra sigla.

José Aldenir / Agora RN

>> Causa da tragédia. O
general da reserva do Exército
Girão Monteiro (PSL), deputado
federal eleito pelo Rio Grande do
Norte, atribuiu a “má gestão”,
“impunidade” e “corrupção” as
causas do rompimento da barragem
da Vale em Brumadinho (MG).
“Quando a má gestão soma-se a
ganância, impunidade e a corrupção,
o resultado final sempre é a morte de
muitos”, escreveu, pelo microblog.

Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire
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Justiça dá até hoje
para Urbana readmitir
cargos dispensados
A Justiça do Trabalho determinou
que a Companhia de Serviços Urbanos
de Natal (Urbana) readmita, até esta
quarta-feira, 30, servidores que foram
dispensados em 2017 sob alegação
de corte de gastos para manter o
equilíbrio financeiro do órgão. Foram
demitidos à época 242 aposentados,
mas que ainda desempenhavam
funções na Companhia.
De acordo com o juiz Zeu
Palmeira Sobrinho, que assinou a
decisão, a medida foi exercida com
base num despacho do Supremo
Tribunal Federal (STF) de novembro
de 2018 reiterando a suspensão dos
processos sobre dispensa imotivada
de empregados de estatais. Os
funcionários demitidos da Urbana
alegavam, justamente, terem sido
dispensados sem qualquer motivo.
Além do prazo de 48h para a
reintegração dos funcionários (que se
encerra nesta terça-feira), a decisão
pede que a Urbana restabeleça,
de imediato, o pagamento das
remunerações de todos eles (exceto os
que tenham optado pelo recebimento
das verbas rescisórias), inclusive pelos
dias de afastamento, sob pena de
multa diária em valor de R$ 1 mil por
trabalhador.
O juiz Zeu Palmeira Sobrinho
determinou, ainda, que a Urbana “se
abstenha de eleger como critério de
dispensa a situação de aposentadoria
espontânea de determinado
trabalhador ou dispensar sem a devida
motivação qualquer obreiro”, também
sob pena de multa diária de R$ 1 mil
por cada servidor dispensado. l
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Número de mortos em Brumadinho
chega a 84; desaparecidos são 276
Segundo a Polícia Civil, dos 84 corpos, 42 foram identificados. No Instituto Médico-Legal (IML), foram
atendidas 47 pessoas de 28 famílias. Cerca de 1 mil policiais militares estão acampados na zona rural
Adriano Machado / Reuters

No 5° dia de buscas a vítimas do
rompimento da barragem de rejeitos
da Vale, em Brumadinho, a Defesa
Civil de Minas Gerais confirmou 84
mortos e 276 desaparecidos na tragédia ocorrida na última sexta-feira, 25.
O Corpo de Bombeiros informou que
o número de mortos é ainda maior,
porque corpos localizados no começo
da noite não estão nesse registro.
“Como temos a possibilidade
de encontrar mais corpos nas áreas
próximas ao refeitório [da mineradora], acreditamos que aumentaremos
o número de pessoas encontradas”,
disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Aihara.
Segundo o porta-voz, foram encerradas as buscas em um ônibus,

onde foram localizados três corpos.
Mais dois mortos foram encontrados
em uma área que deve ser o restaurante, por causa do mobiliário e pela
presença de dois botijões de gás. As
buscas serão retomadas às 4h desta
quarta-feira, 30.
Segundo a Polícia Civil, dos 84
corpos, 42 foram identificados. No
Instituto Médico-Legal (IML), foram
atendidas 47 pessoas de 28 famílias.
Para esta quarta-feira, 30, o IML
agendou 35 atendimentos de familiares para coleta de material necessário à identificação das vítimas.
Cerca de 1 mil policiais militares
estão acampados na zona rural de
Brumadinho, fazendo o patrulhamento da área para evitar saques. l

Corpo de Bombeiros informou que o número de mortos é ainda maior
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ORÇAMENTO

Após cobrança, Sesc divulga relatório
com melhoria repentina nas contas
Depois que Agora RN detectou déficit de R$ 400 mil, entidade divulgou novo relatório com mudanças
na previsão orçamentária anual e melhora nas finanças. Entidade prevê R$ 58 milhões em um ano
José Aldenir / Agora RN

O Serviço Social do Comércio do
Rio Grande Norte (Sesc RN) acumulou um déficit de R$ 402,2 mil no 1º
semestre de 2018, segundo relatórios de execução orçamentária divulgados no Portal da Transparência
da entidade. O balanço geral do ano
passado ainda não é possível ser verificado porque o Sesc, que é ligado à
Federação do Comércio e Serviços do
RN (Fecomércio), não havia publicado até o fechamento desta edição
o relatório referente ao 4° trimestre
de 2018 – que, somado ao do 3° tri,
disponibilizado no final da tarde
desta terça-feira, 29, vai totalizar as
informações do ano.
Os números do Sesc potiguar
surgem em tempos de pressão por
enxugamento de despesas, principalmente depois que o ministro da
Economia, Paulo Guedes, anunciou
que pretende “passar a faca” em todo o Sistema S – retirando 30% das
receitas de quem quiser negociar e
50% de quem não quiser. O Sistema
S é formado por nove entidades, incluindo o Sesc, que se mantêm, entre
outras receitas, com verba repassada pela União fruto de recolhimento
compulsório da folha de pagamento
das empresas.
Até esta terça-feira, 29, o Sesc
só havia disponibilizado em seu Portal da Transparência relatórios dos
dois primeiros trimestres de 2018.
A reportagem do Agora RN questionou a Fecomércio sobre a demora
na publicação dos dados dos 3° e 4°

Portal da Transparência da entidade potiguar foi atualizado nesta terça-feira, 29
trimestres. A federação informou,
via assessoria, que os dados só iriam
para o Portal da Transparência após
auditorias de órgãos de controle internos e externos, trâmite que demoraria em média dois meses.
Essa justificativa explicaria o
atraso na disponibilização do relatório do 4° trimestre, mas não a demora no fornecimento dos dados do
período anterior. Após a contestação
da reportagem, o relatório do 3° trimestre foi, finalmente, disponibilizado na tarde desta terça-feira.
Os dados disponibilizados subitamente no Portal da Transparência, após cobrança do Agora RN,
alteraram o quadro de déficit visualizado até o 2° trimestre. Segundo o
relatório do 3° trimestre acumulado,
as contas do Sesc RN apresentaram

superávit superior a R$ 3,7 milhões.
O relatório do 3° trimestre apresentou também mudanças na previsão orçamentária, que é definida
anualmente. Segundo o novo documento, o Sesc tinha uma previsão de
receita de R$ 58 milhões para 2018,
enquanto que nos dois relatórios
anteriores (1° e 2° trimestres), a previsão era de pouco mais de R$ 54,3
milhões.
No primeiro semestre – levando-se em conta apenas os relatórios disponíveis até ontem, a despesa total
chegou a R$ 24,5 milhões, embora a
receita obtida tenha ficado apenas
em R$ 24,1 milhões, enfatizando o
déficit de pouco mais de R$ 400 mil.
O saldo negativo pode ser explicado
pelo somatório das despesas com
pessoal e encargos sociais, que foram

de R$ 15,5 milhões; gastos com uso
de bens e serviços, cujo total foi de
R$ 7,7 milhões; além do item outras
despesas, com R$ 57,1 mil; contribuições confederativas e federativas,
que somaram R$ 466,8 mil, além de
investimentos, que chegaram 786,3
mil.
Segundo o relatório do 3° trimestre acumulado – surgido repentinamente no Portal da Transparência
–, a despesa até este período foi de
mais de 36,2 milhões, superada por
uma receita de quase R$ 40 milhões,
gerando um superávit superior a R$
3,7 milhões.
A Fecomércio explicou que a
demora na publicação do relatório
orçamentário do Sesc do 3° trimestre de 2018 ocorreu por causa de
uma “falha no sistema nacional que
gerencia a publicação”, que foi corrigida nesta terça-feira. A entidade
disse que enviou os relatórios para o
sistema em tempo hábil.
Sobre a mudança na previsão do
orçamento durante o exercício financeiro, a federação destacou que seu
regimento interno permite um “retificativo anual”, realizado sempre no
início do 2° semestre e que, no ano
passado, teria acontecido em julho.
“Neste retificativo, com base em
variáveis como contexto econômico,
incremento ou redução de nossos
projetos ou atividades, previsão de
novas receitas ou frustração das
mesmas, altera-se receitas e despesas. Foi o que ocorreu”, encerrou. l
José Aldenir / Agora RN

MEIO AMBIENTE

MPF entra com ações para retirada de
salinas de áreas de preservação no RN
O Ministério Público Federal
(MPF) ingressou com ações civis públicas contra 18 empresas salineiras
do Rio Grande do Norte. Elas mantêm - segundo o MPF, ilegalmente
- atividades em áreas de preservação
permanente (APPs), protegidas por
lei e cujo uso não pode ser regularizado. Um prazo de quatro anos é
sugerido para que os proprietários

possam concluir a remoção sem que
os empreendimentos percam sua
viabilidade econômica. As áreas irregulares representam apenas 10% do
espaço ocupado pelas salinas.
O Idema/RN também é réu, mas
pode vir a ajudar na solução do problema, caso acate os pedidos do MPF
e passe a estipular critérios claros de
desocupação das APPs, quando da

revisão e da renovação das licenças
ambientais desses empreendimentos. Nesse sentido, será realizada
audiência de conciliação com a autarquia, buscando-se alcançar tal
finalidade.
O Ministério Público requer das
empresas não só a desocupação das
áreas, mas também a promoção de
algumas compensações. l

Produção de sal em Macau, no RN
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O resto é silêncio”
William Shakespeare, Hamlet, Ato V.

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> AGONIA
O MDB parece viver a
maior crise de sobrevivência no Rio Grande do Norte. É prisioneiro de uma
sala, sem líder e sem chefe,
entregue à sua própria
insignificância. E como se
não tivesse história.

>> LEONINO
O modelo de IFERN para
a publicação de livros vem
sendo considerado leonino
por alguns autores locais.
Numa tiragem de 500
exemplares, por exemplo,
cada autor fica com apenas
vinte volumes.

>> GAVETA
O prefeito Álvaro Dias não
parece disposto a divulgar
a relação de valores e seus
credores que teria recebido do vereador Paulinho
Freire. Expõe as finanças
de Natal, mas garante boa
transparência.
>> EFEITO
O Governo Fátima Bezerra
está disposto a conferir o
que já rendeu ao Estado,
em geração de empregos,
os frutos do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento
Industrial. Pode ser um
vexame.
>> ALIÁS
Há quem defenda, dentro
do governo, a transferência
da fiscalização do Proadi
para a Secretaria de
Tributação. Por uma razão
simples: a tributação sabe,
a rigor, quanto custa cada
incentivo fiscal.
>> ESTILO
O ex-governador Robinson
Faria foi sincero no seu
artigo de prestação de
contas da gestão. Errou
ao culpar a solidão a que
foi relegado pela classe
política. Ninguém governa
sozinho. Ele tentou.
>> FORÇA
O CEI da Romualdo
Galvão emplacou cinco primeiros lugares no Enem:
Física, História, Direito,
Ciências Sociais e Ciência
e Tecnologia. É uma marca
vitoriosa que só a tradição
pode garantir.

O silêncio é humilhante
Em tudo, mas principalmente
nas relações de amizade e amor,
o silêncio, algumas vezes, é humilhante. É o desprezo no seu mais refinado requinte. Pedra negada que
não estilhaça a vidraça da ausência.
A quem espera, é melhor o risco de
cortar as mãos recolhendo os cacos
do que restou do que tê-las feridas
pela lâmina do descaso. É varrer do
chão as marcas da solidão, carregando nos ouvidos o silêncio afiado
do vazio, aquele que dói como um
soco atirado na boca do estômago.
Agora, no ano passado, os leitores brasileiros tiveram o direito à
tradução do livro ‘Silêncio na era
do ruído’, do norueguês Erling Kagge. É um best-seller internacional,
mas vale por algumas afirmações
certeiras que faz. Para ele, o silêncio é sempre triste. Ele acredita que
o silêncio só é a representação da
presença humana se não for nascido da ausência planejada. Vestido
de desdém, então, é humilhante. Como é triste se for, tão só, a
forma torturante da expressão do
abandono.
Aliás, amizade e amor se parecem. Muito. Se entre amigos não há
sexo - hoje, nas novas relações, nem
é tão rígido assim - a intensidade da
amizade, independentemente da
sexualidade de cada um, pode ser a
forma perfeita de intimidade. Não é
preciso ir tão longe para desconfiar
que a convivência e o bem-querer
viram ataduras invisíveis que laçam
e enlaçam. Nó feito para durar.
Depois, o silêncio dos inimigos é
sempre mais fácil de compreender
e perdoar. Dos amigos, não.

Voltando ao escritor norueguês, é bom acompanhá-lo no
seu medo dos grandes silêncios.
É quando vem o tédio. E o tédio,
convenhamos, é feito de um silêncio espesso e sufocante que mata
tanto a amizade quanto o amor.
Admirar e amar são exercícios de
intensa reciprocidade e nisto não
há novidade. Desde que aquele que
admira ou ama o faça com gestos
aparentemente casuais. A uma palavra falsa ou a um silêncio injusto
e toda a pureza da admiração e do
amor será fria e imperfeita.
Se o silêncio é de ausência apenas física, não fere. Fere o silêncio
que é exercido como um dar de ombros. Um dardo. Lento e suavemente
atirado no rosto naquele sentido
bem bandeiriano – de quando não
é libertação. A infinitude humana
não é aquilo que não tem fim. Seria
óbvio, se somos finitos. É a forma
humana e mágica da eternidade.
Somos eternos porque cada um é
único, insubstituível e indivisível na
unicidade de suas desgraças e virtudes humanas, sublimes ou não.
Não faço medo. Seria inútil. Sei
que o ódio é um amor enlouquecido,
mas não é do feitio do cronista cavar
abismos e escondê-los nas folhas
secas do caminho. Só aviso: o silêncio, às vezes, é humilhante. Pra que
negar? Alguém dirá que o silêncio é
humano, está em toda parte, e que a
dissimulação, se bem cerzida, é uma
arte. Ora, não duvido. Mas dói. Se
não liberta a palavra desejada ou se
vem no riso falso e banha os lábios
quando se abrem, álgidos como o
escárnio...

>> CENA
Quinze anos da Chacina de Unaí, quando foram brutalmente assassinados, dia 28 de janeiro de 2004, os auditores-fiscais do trabalho Eratóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista Soares Lage e Nelson
José da Silva, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. Eles realizavam a fiscalização em fazendas no interior de Minas Gerais. O 28 de
janeiro é o início, em todo Brasil, da Semana Nacional de Combate
ao Trabalho Escravo e também Dia Nacional do Auditor-Fiscal do
Trabalho. Em todo o Brasil, a partir de Brasília, foram feitos protestos
nas DRTs, inclusive aqui em Natal.

>> VOVÔS
Gleire Belchior e Tânia
curtem a aprovação do
neto Pedro Henrique, com
17 anos, nos exames do
Enem/ UFRN na área de
engenharia da computação. É filho do publicitário
Pedro Paulo e Lidiane.
>> VETO
A governadora Fátima
Bezerra não mostra a
menor tendência para a
privatização da Caern. O
erro cometido pelo ex-governador Robinson Faria.
Desgaste incontornável é
não pagar a folha em dia.
>> MÉDICO
O poeta Diógenes da
Cunha Lima está em festa
com a aprovação do seu
neto, Victor, no vestibular
de medicina. Ele sabe que
esse negócio de poesia é
bom como verniz, mas não
é meio de vida.
>> UFA!
As imortais feministas
marcham em busca de
chegar até fim de fevereiro
com um grande acervo de
ensaios, poemas e artigos
para a edição da revista
da Academia de Letras
dedicada à mulher. É luta.
>> LAMA
Os militares brasileiros
e israelenses lutam sem
glória nos metros e metros
de lama em Brumadinho.
Como os generais alemães,
do Führer, enfrentando o
general inverno na Sibéria
gelada e fatal.
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SUPLEMENTO ESPECIAL DO
VEREADOR FELIPE ALVES
EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H
TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

ACESSO À ZONA NORTE 02

Câmara discute
situação estrutural
da Ponte de Igapó
Representando o Legislativo, vereador Felipe Alves foi ao DNIT para
cobrar providências. Equipe do órgão federal reconheceu a necessidade
de manutenção, mas descartou chances de colapso na estrutura.
REDINHA 03

ORÇAMENTO 04

DADOS ABERTOS 04

Vereador viabiliza
entrega de mais de
1 mil títulos fundiários
na África, zona Norte

Infraestrutura,
drenagem, segurança
e turismo recebem
emendas legislativas

Informações sobre
transporte público e
trânsito de Natal são
disponibilizadas online

Iniciativa beneficia a todos, pois
valoriza e regulariza os imóveis, oferece
mais segurança aos proprietários e
proporciona uma organização melhor
por parte do poder público.

Vereador Felipe Alves indicou
recursos do Orçamento Geral do
Município para áreas essenciais da
cidade. Receitas e despesas foram
fixadas em R$ 2,8 bilhões.

Natalense tem acesso agora
a informações como operações
do serviço de transporte público,
bilhetagem eletrônica, passageiros
transportados e itinerários.
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ACESSO À ZONA NORTE

Câmara discute situação
estrutural da Ponte de Igapó
Técnicos do DNIT no
RN disseram que um
estudo foi realizado
para traçar um
diagnóstico sobre a
realidade da estrutura
da ponte
A situação da Ponte de Igapó, a
principal via de ligação entre a zona
Norte e a zona Oeste de Natal, tem
sido um alvo recorrente de preocupação da sociedade. A Câmara Municipal tem realizado incessantes
sobre o assunto. Para saber qual a
realidade atual do equipamento, o
vereador Felipe Alves (MDB) se reuniu com o superintendente regional
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio
Grande do Norte (DNIT/RN), Willy
Saldanha Filho. Na oportunidade, a
equipe do órgão federal reconheceu

Vereador Felipe Alves participou de reunião com superintendência do DNIT no RN
a necessidade da realização de um
amplo serviço de manutenção na
ponte, mas descartou as chances de
um colapso em sua estrutura.
Os técnicos do DNIT/RN disseram que um estudo foi realizado

para traçar um diagnóstico sobre
a realidade da estrutura da ponte.
Na escala técnica utilizada que vai
de 5 a 1 (quanto mais baixa a nota
pior a situação), o espaço ficou com
uma nota 3: “Estamos realizando

um novo levantamento que deve
ficar pronto em dois meses para saber o nível de deterioração. O local
necessita de reparos estruturais,
mas descartamos qualquer tipo de
ameaça de desabamento”, asseverou Willy.
Felipe Alves agradeceu a equipe
técnica do DNIT/RN pelos esclarecimentos prestados e disse que tem
todo interesse em ver efetivado o
reforço estrutural do equipamento, tendo inclusive promovido uma
audiência pública no primeiro semestre deste ano para discutir esse
mesmo tema: “Diante do que nos foi
passado na reunião irei propor aos
demais vereadores que enviemos ao
DNIT Nacional um requerimento
em nome do legislativo da capital
potiguar, reforçando a importância
da execução dessa obra o quanto
antes, levando-se em conta recentes
episódios de desabamentos de estruturas viárias em Brasília e São
Paulo. Não queremos que isso se
repita em Natal”.

FUNCIONALISMO

Entra em vigor lei que valoriza os
servidores públicos municipais

Proposta visa premiar ideias inovadoras

Agora é lei no município de Natal a proposta que tem o objetivo
de estimular e colocar o servidor
público municipal em um lugar de
destaque na estrutura administrativa da cidade. O autor da matéria,
vereador Felipe Alves (MDB), prevê a criação do “Banco de Ideias em
Gestão”.
A proposta visa receber, gerenciar e premiar ideias de práticas

inovadoras em gestão pública fornecidas pelos servidores dos órgãos
públicos municipais para serem
aplicadas na otimização e modernização dos processos administrativos. A matéria já foi sancionada
pelo prefeito Álvaro Dias (MDB).
Felipe explica que as iniciativas direcionadas à melhoria da
qualidade dos serviços públicos
aos cidadãos natalenses, trazendo

mais transparência, eficiência e rapidez, reduzindo gastos e gerando
satisfação para os munícipes são
importantes e dever ser reconhecidas pelas gestões: “Criamos esse
mecanismo para premiar o esforço,
o trabalho e a capacidade desses
servidores A lei nasce com esse intuito. A nossa expectativa é que a
medida seja cumprida pelo executivo municipal”.
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SAÚDE

Convênio entre Grupo Reviver e
SMS amplia oferta de mamografias
Com o convênio, firmado após intermediação do vereador Felipe Alves (MDB), o grupo realizará
os exames em todos os meses do ano, e não mais somente durante a campanha “Outubro Rosa”
Após intermediação do vereador de Natal Felipe Alves (MDB),
a Secretaria Municipal de Saúde e
o grupo Reviver Natal renovaram
o convênio para ampliar a oferta
de mamografia na capital potiguar.
Com o convênio, o grupo realizará os
exames em todos os meses do ano, e
não mais somente durante a campanha “Outubro Rosa”. A iniciativa só
foi possível graças à habilitação do
grupo junto ao Ministério da Saúde,
que foi conquistada após uma forte
atuação do deputado federal Walter
Alves e do senador Garibaldi Filho.
“Assim que soubemos da habilitação do Reviver, buscamos a
Secretaria de Saúde de Natal para
formalizarmos essa parceria o mais
rápido possível. O secretário se mostrou muito solícito. O contrato foi

Quanto mais cedo o câncer de mama é detectado, maiores são as chances de cura
assinado e os exames estão sendo
ofertados para a população”, disse
Felipe Alves, que é o autor da lei que
instituiu a campanha permanente
de combate e prevenção ao câncer

de mama em Natal.
Neste mês de janeiro, o mutirão
já passou pelo bairro da Ribeira, pela Unidade de Saúde da Família do
Conjunto Santarém, onde ficará ao

longo do mês de fevereiro e na sequência chegará a Policlínica Oeste, na
Cidade da Esperança.
Para Ana Tereza Motta, presidente do Reviver, o convênio com
a SMS representa um avanço significativo, já que a campanha de
prevenção ao câncer de mama será
permanente. “O exame é a melhor
forma de detectarmos o câncer de
mama. Agora, com a ampliação
dos nossos atendimentos, poderemos ajudar cada vez mais pessoas,
detectando mais cedo a doença e
aumentando as chances de cura.
Agradecemos o empenho do vereador Felipe Alves, que tem sido um
parceiro de primeira hora do nosso
grupo. Agora, é aguardar a assinatura do convênio para fortalecermos
esse trabalho”, encerrou.

REDINHA

Famílias da comunidade da África, na
zona Norte, recebem títulos fundiários
Um sonho de mais de 30 anos
foi realizado para grande parte dos
moradores da comunidade da África, no bairro da Redinha, na zona
Norte de Natal. Eles receberam os
títulos de regularização fundiária da
Prefeitura do Natal. Ao todo, foram
entregues 1.174 títulos. A realização
do programa foi garantida com recursos de uma emenda parlamentar
ao orçamento destinada pelo vereador Felipe Alves (MDB).
O emedebista comemorou a
entrega dos títulos, destacando que
a iniciativa beneficia a todos, pois
valoriza e regulariza os imóveis,
oferece mais segurança aos seus
proprietários e proporciona uma organização melhor à comunidade por
parte do poder público, que agora
tem registrado em seus sistemas os
donos das propriedades. “A regularização fundiária é uma bandeira que
carregamos desde o início do nosso
primeiro mandato. É muito gratificante ver que o nosso trabalho na
Câmara Municipal está trazendo benefícios para a população da capital

Ação aconteceu no mês de julho

SUSTENTABILIDADE

Campanha recolhe
mais de 7 toneladas de
lixo eletrônico em Natal

Dona de casa Djanira Santos recebe título das mãos do vereador Felipe Alves
potiguar”, disse o vereador.
A dona de casa Djanira Santos
recebeu o seu título de propriedade
das mãos do vereador Felipe Alves
e não segurou a emoção. Ela contou
que aguardava por esse momento
havia mais de 30 anos e agora ce-

lebra a posse definitiva da sua residência. “Estou muito realizada. Antes eu tinha medo de que, a qualquer
momento, eu poderia perder minha
casa, mas agora, com a escritura na
mão, tudo mudou e posso dizer que o
lugar onde moro é meu”, assinalou.

A Prefeitura de Natal realizou
a 7ª edição da Campanha de
Recolhimento de Lixo Eletrônico, no
último mês de julho. A iniciativa se
deu graças a uma lei de autoria do
vereador Felipe Alves (MDB), que
instituiu no calendário de eventos do
município a Semana de Coleta de
Resíduos. A Companhia de Serviços
Urbanos (Urbana) coletou mais de
sete toneladas de equipamentos,
entre celulares, pilhas e notebooks.
É fundamental que tenhamos
consciência, de que nossas atitudes
estão degradando o planeta e
prejudicando os ecossistemas.
Precisamos contribuir para mudar
essa realidade", disse Felipe Alves.
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PORTAL DADOS ABERTOS

Dados sobre transporte e trânsito
são disponibilizadas em aplicativo
Leis que propuseram a criação do portal e do
aplicativo são de autoria do vereador Felipe Alves
A população da capital potiguar tem acesso agora às informações referentes às operações
do serviço de transporte público, a
bilhetagem eletrônica, passageiros transportados, itinerários das
linhas, localização dos veículos e
diversos outros dados referentes
à área. Tudo isso está disponibilizado pela Prefeitura do Natal
no Portal de Transparência da
Mobilidade Urbana (www.dadosabertos.natal.br) e no aplicativo

PotyBus lançados em fevereiro.
Felipe disse que essa é uma
prática comum nas grandes
cidades e que Natal precisava
investir em tecnologias desta
natureza, pois, além de ser muito útil para os cidadãos locais,
também ajuda muito ao turista
que visita o município, disponibilizando informações importantes
ao alcance de um clique. “Acreditamos que a lei trará muitos
benefícios”, disse.

Secretaria de Mobilidade Urbana disponibiliza informações em site e aplicativo

ORÇAMENTO

Emendas reforçam recursos para infraestrutura,
drenagem, segurança pública e turismo de Natal
A Câmara Municipal de Natal
aprovou a Lei Orçamentária Anual
para o ano de 2019. As receitas e
despesas foram fixadas em R$ 2,8
bilhões. Os vereadores da capital
potiguar apresentaram mais de 350
emendas ao projeto original. O vereador Felipe Alves (MDB) indicou
recursos para áreas como infraes-

trutura urbana, turismo, segurança
pública e mobilidade urbana.
Felipe destacou que vai trabalhar pela viabilização dos projetos de
drenagem e pavimentação do bairro
de San Vale, na zona Sul de Natal:
“Abrimos uma rubrica na peça orçamentária para a Prefeitura iniciar os
estudos e executar essa importante

obra, aguardada pelos moradores do
local. Além disso, também queremos
que a Prefeitura priorize as ações de
manutenção dos equipamentos públicos da cidade”.
Ainda dentro dessa área, o parlamentar aprovou emendas para a
execução de obras no sistema de drenagem do bairro da Ribeira e no Ti-

rol. Outra emenda aprovada pelo vereador indica recursos para equipar
a Guarda Municipal com a aquisição
de fardamento, armas e munições.
Como sempre vem fazendo ao longo
dos seus mandatos Felipe também
alocou recursos para a divulgação do
destino Natal em feiras e eventos de
turismo.
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Sem manutenção, Avenida Rio Branco
vira desafio para mobilidade em Natal
População precisa driblar os buracos, piso desnivelado e a crônica falta de acessibilidade em um dos
principais corredores comerciais da capital; Prefeitura não tem projetos para a recuperação da via
José Aldenir / Agora RN

O aposentado Nilson Souza da
Silva, de 54 anos, anda com dificuldades pelas calçadas do bairro de
Cidade Alta, na zona Leste de Natal.
Com deficiência motora e auxiliado
por uma muleta, ele dribla buracos,
piso desnivelado e a crônica falta de
acessibilidade urbana em um dos
principais corredores comerciais da
capital potiguar.
“É horrível andar por aqui. Eu
vim de Felipe Camarão [zona Oeste
de Natal] para fazer compras, mas
é sempre difícil me locomover por
esta região. Não há acessibilidade”,
reclama Nilson, enquanto transita
pelo terreno irregular do calçadão
que margeia a Avenida Rio Branco.
Em vários locais do passeio, como verificou a reportagem do Agora
RN, o piso apresenta falhas, buracos
e coberturas de diferentes tipos, sem
qualquer uniformidade.
Com relação ao calçadão da
Avenida Rio Branco, em pleno centro comercial, a Prefeitura do Natal não tem projetos de reforma ou
manutenção da estrutura, segundo
a Secretaria Municipal de Obras Pú-

Valor pago pela Prefeitura do Natal com obras foi de R$ 1,8 milhão em 2017
blicas (Semov). “Não temos projeto”,
assinala o titular da pasta, Tomaz
Pereira Neto.
Atualmente, o único trabalho
voltado para melhoria do passeio pú-

ARTIGO
Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN

O ataque à família
Os Individualistas radicais
que não toleram qualquer arranjo que não derive da escolha
consciente, atacam a família como dispensável e, pior, como uma
forma de opressão patriarcal da
qual as mulheres e crianças devem ser libertadas caso queiram
desfrutar de uma liberdade e satisfação próprias. Estilos de vida
alternativos se apresentam para
substituir o arranjo familiar, eles
vêm sob a forma de permissivida-

de sexual, uso de drogas, divórcio fácil e dissolução da família,
promoção da gratificação pessoal à custa da responsabilidade
pessoal, desprezo aos códigos
morais religiosos e tradicionais,
programas assistencialistas que
fomentam a dependência econômica, social e política. No ataque
à família, apresenta-se a visão da
esquerda e seu revisionismo das
instituições, buscando sempre
alinhá-las aos requisitos da pri-

blico da capital da Semov é o projeto
de recuperação de calçadas no entorno da Arena das Dunas – estádio
que foi uma das sedes da Copa do
Mundo de 2014, mas que ainda não

meira pessoa, o indivíduo e sua
liberdade, alicerçada no desejo,
sem contenção ou transcendência, ou baseada na autonomia,
onde a busca por essa liberdade
sempre vai encontrar uma razão
que incite e justifique a conduta.
A Família não é acidental, diz o
filósofo Roger Scruton, e o vínculo familiar só seria dispensável
se o fossem também o prazer, a
diligência, o amor, a tristeza, a
paixão e a obediência, e isso apenas a minoria pode persuadir-se
por qualquer razão a renunciar.
A família é uma sociedade limitada, mas verdadeira, e é anterior a todo Estado ou Nação.
Também é uma instituição social
que se define por suas funções,
Dr. Lyle H. Rossiter cita: Gerar,
proteger e socializar o jovem, regular o comportamento sexual,
ensinar e modelar a conduta e
as proibições da consciência, os
ideais de equidade e justiça, os
mecanismos de recompensa e

foi concluído. “O projeto que segue
em análise de licenciamento é o das
calçadas, com 14 quilômetros, no entorno da Arena das Dunas”, diz.
Como mostrou a edição do Agora
RN da última terça-feira, 29, a falta de manutenção pode ser melhor
exemplificada através dos gastos da
Prefeitura do Natal com obras e instalações. Segundo dados do Portal
da Transparência, as despesas com
infraestrutura urbana caíram 65%
entre 2017 e 2018. O valor pago para obras em todo o ano passado, de
acordo com os dados públicos, foi de
R$ 1,8 milhão, enquanto no exercício
anterior, em 2017, a despesa total foi
de R$ 5,1 milhões.
Sobre a queda nos investimentos, Tomaz Pereira diz que a realidade enfrentada pelo Município se
acentuou ao longo dos últimos anos,
com a crise financeira e a redução de
repasses de recursos do Governo Federal. “Nós estamos sentindo a redução dos investimentos, mas não só do
ente municipal. Houve a redução dos
repasses feitos pela União”, encerra
o titular da Semov. l

punição por mérito e merecimento, transmitir valores morais, sociais e políticos, ser foco do trabalho produtivo, prover conforto
emocional, apoio e refúgio para
seus membros, servir como fonte
de referência para status como
Etnia, Cultura e raça. Essas
funções parecem ser universais
entre as culturas, sociedades e
períodos históricos. Redesenhar
os termos do relacionamento
individual, familiar e societal
parece ser a grande utopia dos
que defendem o individualismo
radical. A intenção final ao se
tentar destruir a família é, na
conclusão do Dr. Lyle no seu
livro A Mente Esquerdista, coletivar as grandes dimensões do
relacionamento social e trazê-las
para o controle cada vez maior
do Estado. A defesa do individualismo radical e o ataque à
família buscam, na verdade, em
vez de libertar o indivíduo, aprisioná-lo.
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>> As castas. O MBL, Movimento
Brasil Livre, soltou nas redes sociais
um banner animado mostrando o
abismo existente entre a maioria
dos brasileiros e os privilegiados
do serviço público, uma casta que
suga grande parte do erário com
seus gordos salários que nunca se
atrasam, por maior que seja a crise.

>> Obstetrícia. O médico, escritor e
artista plástico Iaperí Araújo, atual
presidente do Conselho de Cultura,
foi convidado para ser palestrante
de um congresso mundial de
ginecologia, na República Checa,
entre os dias 22 e 23 de junho. O
evento vai reunir na cidade de Praga
profissionais de mais de vinte nações.
>> Estilhaços. O cantor e
compositor potiguar Geraldinho
Carvalho está na terrinha. Veio
lançar o novo disco, Estilhaços de
Alegria, num show amanhã no
Solar Bela Vista, acompanhado dos
músicos Eduardo Taufic, Jubileu
Filho, Erick Firmino, Lerry Matheus
e Ramon Gabriel. A festa começa ás
20h.
>> Despedida. “O Podemos obteve
cinco milhões de votos, eu não sabia
que houvessem tantos imbecis na
Espanha”. Aspas do escritor e filósofo
Fernando Savater, 72, autor de vasta
obra e que anuncia seu último livro,
“A Pior Parte – Memórias de Amor”,
um tributo à sua esposa, Sara Torres,
morta em 2015.

Boa ‘pero no mucho’
Por Marcos Santuário
O cenário é a Inglaterra do
século XVIII. A trama secundária
é o que acontece nas relações internacionais do país governado (!) pela
rainha Ana. A direção é de Yorgos
Lanthimos, cineasta, produtor e roteirista grego conhecido pelo cinema
deturpado, criativo mas desconfortável.
E essas características se transformam em sensações reais em “A
Favorita”, filme que é um dos destaques de indicações ao Oscar 2019,
com dez indicações. Além do corpo
de atrizes concorrer nas categorias
principal e coadjuvante, a produção
concorre também a melhor filme.
Não creio que chegue a tanto,
pois outros filmes da lista são obras
melhor realizadas. Aliás, algo hermética e com poucas nuances que
a tornem fabulosa, a trama de “A
Favorita” não estimula a um envolvimento maior com as personagens.
O contexto até é interessante: a
Inglaterra daquele século, quando
Sarah Churchill (vivida por uma
Rachel Weiszl que poderia ser mais
aproveitada na trama) exerce sua
influência na corte como confidente,
conselheira e amante secreta da
rainha ANA, mulher doente, enve-

lhecida, insegura e influenciável, incorporada pela atriz Olivia Colman
(já premiada com o Globo de Ouro).
A relação destas duas mulheres, que vai do cavalgar até a
cama, passando por confidências e
dependências mútuas, só se abala
com a chegada do terceiro elemento da trama. Na pele da atriz norte
americana Emma Stone, a jovem
Abigail, é de uma família que viveu
na nobreza e perdeu tudo em função
do vício do pai.
Ela se aproxima do reino das
outras duas personagens, e com
perspicácia, sem pudores nem escrúpulos, trata de minar a relação
das mulheres e busca novo lugar na
mesa dos poderosos.
A temática do universo de relações de poder já foi muito, e bem
melhor, explorada em outras produções, como “Ligações Perigosas”,
“Bel Ami: O Sedutor”, “Wi-heom-han gyan-gye”, “Cheri”, “The Last
Mistress”, “The Libertine”, “Vanity
Fair”, “Segundas Intenções”, “The
Age of Innocence”, “Valmont – Uma
História de Seduções” e “Angelique
and the King”. Para citar alguns.
Vale a pena conhecer estas obras,
para entender as fragilidades do
resultado da obra de Yorgos Lanthimos. Boa, “pero no mucho”

PICARDIA NAS REDES
Paulo Guedes precisa
exterminar o Sistema S.
(Diogo Mainardi)

“

Façamos do medo
uma escada, do
sonho uma ponte,
da procura um
encontro”

>> Conectados. Neuropsicólogos e
outros estudiosos estão condenando
a exposição de crianças a tablets e
celulares. Afirmam que são sérios
os efeitos no desenvolvimento
intelectual e emocional. Alguns
até alertam os pais sobre o fato de
figuras como Steve Jobs e Bill Gates
não terem exposto seus filhos.
>> Mamografia. O Grupo Reviver
lança um alerta: precisa continuar
o belo trabalho de oferecer os
milhares de exames de mamografia
já realizados em mulheres carentes.
As doações do SUS cessaram e agora
depende do apoio de abnegados.
Doações na c/c 35.947/5, agência
1588-1, Banco do Brasil.
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E no eterno país do futuro,
aumentam em 11% os casos de
dengue.

Quando a saúde pública é fraca, os
planos de saúde são fortes. Quer
que desenhe?

(Kézia Maria Severo)

(Victor Matoso Filho)

(Fernando Sabino)

>> Nazismo. Um livro lançado
recentemente pela instituição
Arquivos Nacionais do Canadá,
resgata originais escritos em 1944
pelo linguista alemão Heinz Kloss,
que revelam um plano de Hitler
para assassinar judeus nos EUA.
O título é “Estatísticas, Meios de
Comunicação e Organizações Judias
nos EUA”.
>> Quarta FC. Hoje a bola
rola a partir do meio da tarde e
segue pela noite. Na Inglaterra
tem Liverpool x Leicester,
Tottenham x Watford e
Chelsea x Bournemouth. Na
Espanha, Barcelona x Sevilha.
Na Itália, Juventus x Atalanta
e Fiorentina x Roma. Em
SP, Corinthians x Red Bull
e Palmeiras x Oeste. No RJ
tem Vasco x Portuguesa e
Fluminense x Madureira. E
aqui no RN, 20h, tem ABC x
Santa Cruz e Globo x Potiguar.
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>> Equipe abnegada. A
governadora Fátima Bezerra
anunciou em sua conta no
Twitter que já nos primeiros
dias de seu governo houve
uma redução em torno de 38%
nos índices de violência. Ela
parabenizou, na postagem, a
sua equipe de segurança, que
ela classificou como “abnegada,
dedicada e responsável”.

Instagram

Divulgação

>> Marca. Ainda em seu
Twitter, a governadora confirmou
para esta semana ainda a
reunião com a bancada de
deputados estaduais, e afirmou
que a marca de sua gestão será
a de “união, diálogo, diálogo e
diálogo”.
>> Promessa. A obra de
drenagem da avenida CapitãoMor Gouveia deve ser concluída
em até 60 dias. A promessa é da
Prefeitura de Natal e foi dada
por um procurador municipal
em audiência presidida pelo
juiz Artur Cortez Bonifácio, da
2ª vara da Fazenda Pública,
realizada na manhã desta terçafeira, 29. A demora na conclusão
é alvo de cobrança por parte do
Ministério Público do Rio Grande
do Norte (MPRN) em ação
judicial.
>> Critérios. “Pretendemos que
seja desenhado um programa
onde o RN possa se enquadrar
nos critérios de elegibilidade. O
programa de recuperação fiscal
que o Tesouro apresenta hoje
aos estados exige que a dívida
seja maior que a receita corrente
líquida e estamos longe de
alcançar isso”. Do secretário de
Planejamento, Aldemir Freire
(Seplan), sobre a missão técnica
do Governo do Estado junto ao
Tesouro Nacional.
>> Incentivo à cultura.
Currais Novos recebe no próximo
domingo, 3, o V Encontro do
Fórum Potiguar de Cultura
(FPC), das 8h às 18h, no
auditório do IFRN Currais Novos.
A pauta principal do evento será
a implementação e melhorias
do Sistema de Financiamento
Estadual à Cultura, no que diz
respeito ao Fundo Estadual de
Cultura e a Lei Câmara Cascudo.
A participação de produtores,
artistas, gestores, arteeducadores e os mais diversos
agentes e atores culturais é
aberta.

Deputada federal Natália Bonavides registrou nas redes
sociais a chegada de seu voo em Brasília e a estreia de sua
jornada na Câmara Federal. “Passagem só de ida é sempre
uma grande emoção”, escreveu a petista

Desfile Dior Verão 2019, em Paris

Instagram

>> GIRO PELO TWITTER...
...do presidenciável do PSOL em
2018 Guilherme Boulos: “Governo
não vai intervir na direção da Vale.
‘Não seria uma boa sinalização para
o mercado’, disse Onyx Lorenzoni. A
mensagem é: em nome do lucro dos
acionistas, crimes contra a vida e o
meio ambiente serão tolerados”;
...da BBC Brasil: “Brasil falhou em
proteger Jean Wyllys, diz relatora
da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos”;

Vereadores Nina Souza, Sueldo Medeiros e Ranieri Barbosa representaram
a Câmara Municipal de Natal na abertura da Fiart, nesta segunda-feira, no
Centro de Convenções.

...do Jornal do Brasil: “O secretáriogeral de privatizações, Salim
Mattar, disse nesta terça-feira, 29,
na abertura de evento do Credit
Suisse que a Petrobras, a Caixa
e o Banco do Brasil devem ser
as únicas companhias que vão
permanecer”.
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SEM VOZ E VIOLÃO

Luísa Sonza se irrita com
pedido para parar de rebolar
“Quando o Brasil vai entender
que um artista pode fazer
música para dançar e
também refletir?”, perguntou

Luísa Sonza resolveu fazer
um desabafo nas redes sociais
após seguidores pedirem, nos
comentários de uma foto em que
a cantora pop aparecia ao violão,
para ela cantar músicas mais

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Santo (?), Nome da
cidade
letra "S"
da Bahia Formato
do palito de fósforo

Prefixo
de "indiferente"

(?) seletiva: facilita a
reciclagem do lixo
Impossibilidade
do avestruz

Burro;
jumento
Erva do
cheiro-verde

Rumava;
seguia
Senhores
(abrev.)

O SÉTIMO GUARDIÃO

Ato, em
inglês
A pia de
igrejas

Bairro boêmio carioca
Aqueles
homens

Marcos Paulo convida Robério para ser seu assistente no laboratório. Sampaio informa a Valentina que
Eurico não se envolveu com o incêndio na igreja. Padre Ramiro se impressiona quando a água da fonte cura
seu ferimento. León impede que Luz alcance o livro da Irmandade, e a jovem desmaia.

Irineu
Marinho:
fundou "O
Globo"

HORÓSCOPO

Naquele
lugar

ARIES
(21/03 A 20/04)

Cosmético
para cílios
Sininho
(Lit. inf.)
Sílaba de
"fosco"
Viagem
gratuita

Fecha e
abre
(os olhos)

Poderá trabalhar em equipe e trocar ideias
com os colegas. O desejo de melhorar sua
autoestima levará você a cuidar da beleza.
Sintonia com amigos.

Níquel
(símbolo)
Ísis Valverde, atriz
1.002,
em algarismos
romanos

TOURO
(21/04 A 20/05)

Significado do
"L", em
IML

Poderá ter uma surpresa na carreira. Hora de
focar na realidade, e não nos sonhos. Não confie
seus segredos para quem conheceu agora. Na
união, coloque a desconfiança de escanteio.

Prorrogável
Rápido;
ligeiro

Nunca
precede
"P" e "B"
A Mãed’água
(Folcl.)
Qualquer
coisa

Combustível do
fogão
doméstico
Consoantes de
"fase"

Vacina
preventiva
da tuberculose

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Netuno pede para abrir os olhos e não confiar em
todas as promessas para sua carreira. Mesmo
assim, o dinheiro deve render. Astral positivo para
seduzir quem mexe com suas emoções.

Não é?
(pop.)

Fase da vida na
Letra que qual estão as
recebe a
cedilha crianças
Grupo de
alunos de
uma sala

CANCER
(21/06 A 22/07)

Al Pacino,
ator

3/act — bcg — ram. 6/coleta. 10/admissível. 12/conveniência.
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ESPELHO DA VIDA

Ana afirma a Alain que se comunicou com Cris em outra dimensão. Gustavo ameaça Dora. Daniel decide fazer
uma releitura artística do quadro de Danilo. Bendita entrega um bilhete de Cris/Julia para Danilo. Cris/Julia confronta
Dora. Hildegard garante a Madre Joana que fará de tudo para manter Danilo longe de Julia.

VERÃO 90

Pão feito
de milho
Orifício
da pele
Tira o entusiasmo;
desencoraja
Peça de
pano de
alguns
barcos

Cantora interpresa músicas sensuais

João se oferece para consertar o carro de Manu. Janaína se desespera ao ser avisada que
Jerônimo sofreu um acidente de moto. João comenta com Manu que seu sonho é transformar o
Onda Cavada em um programa de TV. Lidiane dá aulas de jazz na academia.

Loja de (?),
atração de
postos de
gasolina
Memória
alterável
de micros
(Inform.)

Ouvir-se
ao longe
(o som)

lentas.
“Toda vez que posto uma
música mais acústica vem gente
falar: ‘Faz música assim. Não
faz música para rebolar’. Gente,
quando o Brasil vai entender que
um artista pode fazer música para dançar e também para refletir? Por que o Brasil não consegue entender que um artista que
rebola consegue também fazer
música acústica, para refletir e
que tem letra?”, perguntou Luísa
nos Stories do Instagram. l

NOVELAS

PASSATEMPO
Vogal ausente
em "beijou"
O LP
Aceitável (Mús.)

30.01.2019

O clima no serviço estará mais divertido e o
entrosamento com os colegas vai fluir. Boa hora
para reorganizar as finanças. O romance vai
precisar de mais cooperação da sua parte.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Seu senso de organização vai destacar sua
presença no seu serviço. É provável que
confiem a você um segredo. O entendimento
deve fluir no romance, com boa sintonia.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Aproveite a chance de fazer contatos para
se destacar na sua profissão. Bom dia para
abandonar um hábito que prejudica sua saúde. A
paquera tem tudo para evoluir para namoro.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Vai conquistar os colegas de trabalho graças
à sua disposição de ajudar. Sua fé estará
conduzindo suas ações. É possível que mude
de atitude na conquista.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Foco, disciplina e empenho serão seus segredos
para se dar bem na carreira e em entrevista de
emprego. Deve fazer negócio vantajoso. Pode ter
necessidade de guardar segredo no romance.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Boa fase no emprego: pode receber proposta
para desempenhar tarefa nova. Saberá vencer
os obstáculos e administrar seus ganhos. Terá
muita energia para conquistar alguém.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Cumprirá suas tarefas com atenção e dedicação.
Espere surpresa com dinheiro. Não dê sua opinião
se não pedirem. Terá muitos momentos para
comprovar os sentimentos do par.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Sua cabeça estará cheia de ideias para
colocar em prática. Terá jogo de cintura para
se sair bem de qualquer desafio. Pode ter mais
de uma paquera interessante.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Chance de ganhar dinheiro. Evite se deixar
levar por gente fofoqueira e invejosa: mostre
que está acima disso. Boa hora para iniciar
tratamento de beleza.

30.01.2019
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS FRONTEIRAS LTDA
– CNPJ
nº02.343.493/0001-98 torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97,
que requereu à SEMURB em 29/01/2019, a Renovação da Licença Ambiental de
Operação para funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA DÃO
SILVEIRA 8000 – PITIMBU - NATAL /RN, ficando estabelecido um prazo de 05
(cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES
JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN CEP: 59.064-250 - Tel: (84) 3616-9558
Edital de Citação (30 dias)
Processo nº 0145619-72.2013.8.20.0001
Ação: Usucapião
Autores: Marlon David de Souza e outro
Réus: Espólio de Fernando Gomes Pedroza e Célia Gomes Pedroza repres. por
Sônia Duarte Pedroza e outros, Sonia Maria Aparecida da Silva
IMÓVEL: Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Raimundo Nonato, 85, Ponta Negra,
medindo 372,11m2, Natal/RN.
OBJETO: CITAÇÃO dos terceiros interessados e réus incertos, em lugar incerto e não
sabido; e seus respectivos cônjuges, se casados forem, para, querendo, CONTESTAREM, a
presente Ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do prazo previsto
neste Edital (30 dias), tudo conforme Petição inicial que se encontra em Cartório à disposição
dos interessados, no endereço supra. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC); e,
para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital,
por ele devidamente assinado, e que será afixado no lugar de costume do Fórum local, além
de publicado na forma da lei. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Eu, Marcelo
Quintino de Araújo, Auxiliar Técnico, digitei, e eu (_____) Helaine Cristina da Cunha, Chefe
de Secretaria, conferi e subscrevo.
Natal/RN, 22 de maio de 2018.
Nilson Roberto Cavalcanti Melo - Juiz de Direito

J C BELO POSTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 29.831.924/0001-11, torna público
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte - IDEMA a LO para Posto de Combustível, localizada na Rod. BR 304, km
148, S/N, Zona Rural, Angicos/RN, CEP 59.515-000.
Júlio César da Silva Belo
Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
POSTO PIUM LTDA, CNPJ: 35.284.991/0004-09, torna público que estar requerendo ao
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema
a RLO para a atividade de Depósito para revenda de GLP Classe IV, com capacidade total de armazenamento de 12.480 kg, totalizando 960 recipientes, localizado a Travessa
Pium, nº 179A, Lotes 11 e 12, quadra 43, Pium, Parnamirim/RN, CEP: 59.160-530.
José Vasconcelos da Rocha Junior
Sócio Gerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS
Forglass Ind. & Com. de Fibra de Vidro Eirelli – ME, CNPJ sob o 03.342.777/0001-22,
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente - IDEMA a Licença Simplificada - LS para a Indústria de produção de artefatos
em fibra de vidro, localizada na rua DT Industrial de Macaíba/RN, S/N, Centro Avançado,
no município de Macaíba/RN, CEP: 59.280-000.
LUIZ INALDO CAVALCANTI
Sócio-Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
H S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA inscrito sobre CNPJ:
09.308.265/0001-26 torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de
Operação para um para um comércio varejista de combustíveis líquidos com capacidade
de 90m3,localizado na AVENIDA DEPUTADO GASTÃO MARIZ 2150 NOVA PARNAMIRIM - PARNAMIRIM - RN
HAROLDO DE SÁ BEZERRA FILHO
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
SERRA NORTE GRANITOS EIRELI, CNPJ: 02.372.580/0001-73, torna público que está
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para extração de rocha ornamental, no Sítio
Galo branco, Zona Rural, Equador/RN.
OSNY ANTONIO POZZI MACHADO
Requerente/Proprietário

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E
BARES DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN, convoca todos os (as) trabalhadores (as) pertencentes a categoria, associados
(as) e não associados (as) a este Sindicato, para assembleia geral, a ser realizada no dia
11 de fevereiro de 2019, tendo como local na Sede do SECERN na Rua Vaz Gondim, 800
- Cidade Alta, Natal - RN, às 9:00hs em primeira convocação com o quórum estatutário,
e às 9:30h, em segunda convocação com qualquer número de participantes. Ordem do
dia: a) Discussão e Deliberação sobre a data base da categoria supra mencionada; b)
Apresentação, Discussão e deliberação do rol de reivindicações que serão apresentadas à classe patronal; c) Outorga de poderes ao presidente e/ou a diretoria do Sindicato,
para o encaminhamento das reivindicações, e a formalização da Convenção Coletiva,
Acordo Coletivo e Termos Aditivos de Trabalho, e, se necessário for, a instauração de
Dissídio Coletivo; d) Aprovar e autorizar o desconto em folha a Contribuição Assistencial,
conforme estabelece o artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal.
Natal/RN, 30 de Janeiro de 2019
Flávio Teotônio - Presidente do Sindicato
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INCENTIVO

Secretário acusa empresas de
descumprirem regras do Proadi
Carlos Alberto Xavier afirmou que o novo governo vai acompanhar de perto a execução do programa e
mudanças serão feitas por ocasião de sua revalidação, em julho. Renúncia é de R$ 320 milhões por ano
José Aldenir / Agora RN

O secretário estadual de Tributação, Carlos Alberto Xavier, denunciou a existência de empresas beneficiadas pelo Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial do Rio
Grande do Norte (Proadi) sem cumprir com “as exigências do programa,
prejudicando toda uma política de
incentivos para o setor”. Em entrevista ao Jornal Agora, apresentado
por Alex Viana e Anna Karinna
Castro na Agora FM (97,9), ele não
citou nomes e disse que o assunto
está sendo tratado no âmbito das
secretarias de Tributação e Desenvolvimento Econômico.
Carlos Eduardo afirmou ainda
que, a partir de agora, a orientação
da governadora Fátima Bezerra é
acompanhar de perto as contrapartidas do programa, especialmente

Tributação quer fiscalizar melhor se empresas beneficiadas dão contrapartida
O secretário resumiu a filosofia
da governadora no campo tributário
ao dizer que “benefício é receita e
tem que se transformar em contraAnúncio Jornal
partida”. Contatada
para 10x14cm.pdf
comentar
as declarações de Carlos Eduardo

as que se referem à manutenção dos
empregos. “Não é a nossa política
diminuir e nem aumentar alíquotas
de tributos, mas apertar as fiscalizações e o combate à sonegação fiscal”,
explicou o titular da Tributação.

CAPITÃO-MOR GOUVEIA

Prefeitura promete entregar
macrodrenagem em março
As obras do túnel de macrodrenagem localizado sob as avenidas
Capitão-mor Gouveia e São José, em
Lagoa Nova, que deveriam ter sido
finalizadas antes da Copa do Mundo
de 2014, estarão concluídas no próximo mês de março, segundo prometeu a Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Infraestrutura (Semov).
De acordo com o secretário Tomaz Neto, os serviços acabarão com
pontos de alagamento em três bairros das regiões Sul e Oeste de Natal.

A obra, executada pela empresa
EIT, faz parte do chamado Lote 1
das obras de mobilidade urbana, que
compreendiam serviços em diversos
pontos daquela região.
“Esse túnel, no valor de R$
8 milhões, é parte integrante do
Lote 1 das obras de mobilidade,
que tiveram um custo final de R$
119 milhões, com 57 milhões já
executados e faltando ainda R$ 62
milhões para execução”, explicou o
titular da pasta. l
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Prefeitura do Natal / Divulgação CMY
K

Túnel faz parte do Lote 1 das obras de mobilidade e tem custo de R$ 119 milhões

Xavier sobre a possibilidade de indústrias beneficiadas pelo Proadi
não estarem cumprindo sua parte
dentro do programa, a assessoria
da Fiern informou que a posição da
entidade já foi exposta em recente
artigo assinado na imprensa pelo
seu presidente, Amaro Sales.
No texto, o dirigente afirma que
o Proadi, “mesmo depois de tantos
anos, ainda é relevante para o desenvolvimento”, e, em função da
competitividade, “não é mais um
diferencial a favor das empresas
potiguares industriais, mas um imprescindível apoio à manutenção das
atividades de produção”.
O Proadi beneficia pouco mais
de 100 empresas no Rio Grande do
1Norte,
23/01/19
16:39renúncia fiscal que
com uma
chega a R$ 320 milhões por ano. l

