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OPINIÃO 06

Serejo estreia coluna
Confira nesta edição do Agora RN a estreia da coluna do jornalista e escritor Vicente Serejo,
com artigos, notas e crônicas sobre o cotidiano. Publicações acontecerão diariamente.

Sandro acusa Jacó de tentar 
tomar mandato no “tapetão”
Deputado estadual eleito pelo PSOL teve diplomação suspensa por decisão liminar. PSD, do deputado 
Jacó Jácome, quer anular votos do socialista e, assim, tomar para si vaga na Assembleia Legislativa.

ELEIÇÕES 05

PMs fazem exigências 
para aceitar proposta
Governo do RN quer pagar folha de janeiro no próximo dia 
16, antecipadamente. Militares querem folha em atraso.

SALÁRIOS 03

Categoria realiza nova assembleia hoje caso Governo não aceite contra-proposta

ASSPMBM RN / Divulgação
REALITY 11 CRÍTICA 04

Programa começa no próximo dia 15 Secretário Luís Mauro Albuquerque

TV Globo / Reprodução José Aldenir / Agora RN

Ex-miss, natalense 
de 24 anos integrará 
nova edição do
Big Brother Brasil

Ex-secretário do RN 
que está no Ceará 
diz que preso tem 
“vida boa” na cadeia

Isabella, que tem nacionalidades 
brasileira e italiana, se considera 
hiperativa, explosiva e sincera, 
mas diz que não é uma pessoa 
difícil de lidar.

Em meio à crise na segurança 
do estado vizinho, Luís Mauro 
Albuquerque afirma que tem 
trabalhado para combater 
“privilégios” dos detentos.
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Um peso. Duas medidas
Um peso e duas medidas, uma expressão socrática que 

indica condutas diversas diante de situações idênticas, ao 
que parece, atravessou os séculos até cair como uma luva 

para explicar o que acontece hoje com o vereador e deputado 
estadual eleito Sandro Pimentel (PSOL). Impossibilitado 
de diplomar-se como deputado estadual no último dia 19 de 
dezembro, por decisão monocrática de uma juíza de plantão 
– o que é proibido, inclusive, por uma resolução da Justiça 
Eleitoral –, Pimentel aguarda, perplexo, o desfecho do seu 
caso. Enquanto ele teve sua diplomação suspensa, casos até 
mais graves relacionados a ressalvas nas contas de campanha 
da própria governadora eleita Fátima Bezerra e da senadora 
Zenaide Maia não se constituíram em óbices para a diplomação.  
Por quê? À parte suposições de que estaria sendo perseguido por 
interesses escusos de outros políticos de olho em seu mandato 
legitimamente conquistado nas urnas, o fato é que o vereador 
eleito deputado estadual tem razão. Há algo de muito errado na 
balança da Justiça que precisa ser explicado.

>> Estranho. O caso de Sandro 
Pimentel tem chamado atenção 
pela singularidade e por alguns 
detalhes, no mínimo, estranhos. A 
juíza Adriana Faustino Ferreira, 
por exemplo, que suspendeu a 
diplomação do deputado eleito, é 
mulher de Edson Faustino. Edson, 
por sua vez, é tio de Mariana 
Procópio, mulher do deputado 
estadual Jacó Jácome, que seria o 
principal beneficiado no caso de os 
votos de Sandro Pimentel serem 
anulados.

>> Metas. A breve passagem 
de Paulinho Freire (PSDB) pela 
Prefeitura do Natal - durante o 
afastamento do prefeito titular, 
Álvaro Dias (MDB) - terá dois 
principais objetivos: atender a 
reivindicações dos médicos do 
Município e corrigir problemas com o 
recolhimento do lixo.

>> Expulsos. Servidores que 
ocupavam cargos comissionados 
na Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, e 
que foram exonerados no início da 
semana, reclamam do tratamento 
conferido pela equipe do novo 
secretário, Jaime Calado. Alguns 
servidores, que foram ao Centro 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Se eu pudesse, eu
o teria aqui na

minha equipe”
Vice-presidente Hamilton Mourão 

(PRTB), sobre o filho, Rossell Mourão,
que foi promovido no Banco do Brasil

e teve o salário triplicado

>> Eleição fechada. O 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF, foto), 
ministro Dias Toffoli, rejeitou 
o pedido feito pelo deputado 
federal eleito Kim Kataguiri 
(DEM-SP) para que a eleição à 
Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados seja aberta. Em seu 
pedido, Kataguiri, por meio de 
seus advogados, escreveu que 
o “perigo de dano é iminente, 
já que a realização da citada 
eleição de forma secreta pode 
afastar a Casa Legislativa da 
determinação constitucional de 
publicidade de seus atos”.

Administrativo recolher pertences 
pessoais, teriam sido “enxotados” por 
uma auxiliar de Jaime.

>> Estranho no ninho. Apesar 
de não ter, no primeiro escalão, 
nomes oriundos da iniciativa 
privada, o Governo do Estado 
tem, como adjunto da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
um indicado da Federação das 
Indústrias: Sílvio Torquato.

>> Desestatização. O governo 
deve fechar as portas até março das 
estatais Valec (que cuida de ferrovias 
e teve ex-diretores envolvidos em 
desvios em obras) e Ceitec (que 
produz chips para gado). As duas 
empresas são dependentes do 
Tesouro Nacional. Isso significa que 
elas não geram receitas suficientes 
para pagar suas despesas. Todos os 
1.177 empregados serão demitidos.

>> Acordou. Candidato do PDT 
à Presidência da República, Ciro 
Gomes fez um prognóstico bastante 
pessimista do governo do presidente 
Jair Bolsonaro. Para o pedetista, se 
a bateção de cabeça continuar, como 
aconteceu no caso do aumento do 
IOF, o “capital político de Bolsonaro 
não dura seis meses”.

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | REDAÇÃO: (84) 3027-1690 | PUBLICAÇÕES: publica@agorarn.com.br

Alex Viana
Diretor Editor

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana
Diretora Financeira

Marcelo Hollanda 
Jalmir Oliveira 

Wagner Guerra 
Elias Luz 

Tiago Rebolo
Editor Geral

FILIADO A 
Diagramação e Design

Raniere Pinheiro

Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire

Reportagem
Boni Neto 

Rodrigo Ferreira 
Gabriela Fernandes

CRÍTICA

OAB do RN rejeita fim 
da Justiça do Trabalho: 
“Caminho incorreto”

O novo presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil no Rio 
Grande do Norte (OAB-RN), Aldo 
Medeiros, disse que é contra 
a proposta do presidente Jair 
Bolsonaro para extinguir a Justiça do 
Trabalho no País.

Segundo Aldo Medeiros, 
a justiça trabalhista brasileira 
é eficiente e o presidente Jair 
Bolsonaro está gastando seu 
capital eleitoral com uma série de 
declarações infelizes. “A reforma 
trabalhista ainda está sendo 
testada e acabar com esta área da 
Justiça vai trazer desorganização 
jurídica, além de um encarecimento 
processual. Creio que este caminho 
é incorreto. A OAB de Brasília 
emitiu uma nota oficial contrária 
ao posicionamento do presidente 
e a OAB do RN foi a segunda a 
posicionar-se nacionalmente”, disse 
Medeiros.

Sobre a possibilidade da 
gravação de conversas entre 
advogados e presidiários, Aldo 
Medeiros explicou que a ampla 
defesa não pode ser violada e, no 
escritório de advocacia, as conversas 
são invioláveis. “Infelizmente, 
está havendo uma tendência de 
criminalizar a advocacia e isso não 
é razoável, não é um bom caminho”, 
destacou Medeiros. Quanto à 
maioridade penal, Medeiros informou 
ser favorável a uma redução seletiva 
nos casos de reincidências criminais, 
mas deixou claro que o tema precisa 
ser estudado antes de uma decisão 
ser tomada. Opinião semelhante ele 
manifestou a respeito do porte de 
armas. l

José Aldenir / Agora RN

Presidente Aldo Medeiros
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PMs aceitam receber dia 16, mas 
exigem que dezembro entre primeiro

EM ASSEMBLEIA

José Aldenir / Agora RN

Caso Executivo não aceite pagar aos agentes de segurança primeiramente a folha de dezembro de 
2018, uma nova assembleia da categoria acontecerá nesta quinta-feira, 10, para avaliar situação

Os bombeiros e policiais milita-
res do Rio Grande do Norte decidi-
ram, em assembleia realizada nesta 
quarta-feira, 9, acatar em partes a 
nova proposta do Governo do Estado 
para pagar os salários da categoria. 
O secretário-chefe do Gabinete Ci-
vil, Raimundo Alves, foi notificado 
do resultado da assembleia ontem 
mesmo.

A gestão da governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) propôs aos agen-
tes de segurança creditar a folha 
de janeiro deste ano no próximo 
dia 16, de forma antecipada. Na 
assembleia, os militares até con-
cordaram em receber nessa data, 
desde que o Governo obedeça à or-
dem cronológica dos débitos exis-
tentes – iniciando, portanto, com 
o depósito da folha de dezembro de 
2018, não de janeiro de 2019.

De acordo com o subtenente da 
Polícia Militar Eliabe Marques, pre-

sidente da Associação dos Subtenen-
tes e Sargentos Policiais Militares 
e Bombeiros Militares, a categoria 
reiterou ainda que não aceita a 
proposta de parcelamento proposta 
anteriormente pelo governo.

A proposta anterior era creditar 

30% da folha nesta quinta-feira, 10, 
e pagar o restante até o último dia 
útil do mês. O parcelamento – que 
segue válido para as demais cate-
gorias, uma vez que o pagamento 
integral no dia 16 só valeria para 
os servidores da segurança – não 

agradou o funcionalismo, que, re-
presentado por sindicatos, agendou 
paralisações.

Quanto aos salários que ainda 
não foram pagos – no caso da segu-
rança, a folha de dezembro e o 13° 
salário de 2018 –, o Governo propõe 
quitar o débito com receitas extra-
ordinárias. O objetivo da gestão 
que assumiu no dia 1° de janeiro é 
contratar um empréstimo de cerca 
de R$ 500 milhões, dando como ga-
rantia royalties da produção mineral 
a serem arrecadados pelo Estado nos 
próximos quatro anos.

Caso o Governo do Estado não 
aceite pagar aos agentes de seguran-
ça primeiramente a folha de dezem-
bro de 2018, uma nova assembleia 
da categoria acontecerá nesta quin-
ta-feira, 10, às 10h, para deliberar 
sobre o assunto. Na sexta-feira, 11, 
será a vez de os policiais civis se reu-
nirem para analisar a questão. l

Categoria reiterou ainda que não aceita a proposta de parcelamento

ANÁLISE

Poderes não podem ser “ilhas de 
prosperidade”, diz ex-senador do RN

José Aldenir / Agora RN

Há 16 anos fora da política, o 
empresário Fernando Bezerra disse 
que os poderes Judiciário e Legisla-
tivo não podem mais ser vistos como 
“ilhas de prosperidade dentro de um 
estado falido”.

Em entrevista à 98 FM, o ex-
-senador se referiu especialmente à 
informação de que o desembargador 
João Rebouças assumia a presidên-
cia do Tribunal de Justiça com mais 
de R$ 220 milhões em caixa.

Ao afirmar que todos os setores 
da sociedade, entre eles os próprios 
servidores públicos, têm “obrigação” 
de apoiar a governadora Fátima 
Bezerra nesse momento de crise, o 
ex-ministro também deixou claro 
que “só com coragem” a governadora 
conseguirá superar o grave momen-
to fiscal que o Estado atravessa.

“Sem isso, esqueça”, afirmou 
ele, que não poupou nem o ex-gover-
nador Robinson Faria, de quem é 
amigo pessoal. “Robinson deixou de 

fazer o que deveria já no seu primei-
ro ano e limitou-se a administrar os 
problemas que herdou”.

Para o ex-ministro, Fátima 
Bezerra “tem agora a obrigação de 
abrir as finanças do Estado na mes-
ma medida em que todos nós temos 
a obrigação de entender a situação e 
ajudar na medida do possível”.

Sobre o decreto de calamidade 
financeira decretada pela governa-
dora, Bezerra foi econômico: “Não é 
uma medida”.

Segundo ele, a prioridade das 
prioridades, a partir de agora, será 
gastar progressivamente menos do 
que a arrecadação até resolver o pro-
blema. l

Sobre decreto de calamidade financeira, Bezerra foi econômico: “Não é medida”

JUSTIÇA

Bento Herculano 
tomará posse no TRT 
na próxima segunda

O desembargador Bento 
Herculano será empossado como 
presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), 
na segunda-feira, 14.

Ao lado dele estará a 
desembargadora Maria do Perpétuo 
Socorro Wanderley de Castro, como 
vice-presidente do TRT.

A sessão solene de posse 
acontecerá às 17h, no Teatro 
Riachuelo. Bento Herculano 
também assumirá a Corregedoria 
do Tribunal e Maria do Perpétuo 
Socorro a ouvidoria do TRT. l

José Aldenir / Agora RN

Sessão de posse acontece dia 14
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Em Brasília, Governo do RN tenta ajuda 
federal para atenuar crise financeira

SOCORRO

José Aldenir / Agora RN

Economista Aldemir Freire, secretário de Planejamento e Finanças, espera conseguir ajuda federal, como 
outros estados conseguiram nos dois últimos dois anos, como a suspensão do pagamento de dívidas

O secretário estadual de Plane-
jamento e Finanças, Aldemir Freire, 
vai a Brasília para uma reunião com 
o governo do presidente Jair Bol-
sonaro, via Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). Em pauta: a busca 
por recursos e benefícios que possam 
ser concedidos pelo governo federal 
para o Estado. Aldemir Freire dis-
se que acredita em um bom diálogo 
com a União, apesar da discordância 
política entre a governadora Fátima 
Bezerra (PT) e a gestão Bolsonaro.

Ao programa Manhã Agora, da 
Agora FM (97,9), Aldemir Freire 
destacou que o Governo do Estado 
vai apresentar o decreto publicado 
semana passada - no caso, o que re-
conhece calamidade financeira. “Va-
mos mostrar detalhadamente que o 
governo do Rio Grande do Norte pre-
cisa de ajuda. Em outros momentos 
o governo federal socorreu estados, e 

o Rio Grande do Norte – mesmo pre-
cisando – nunca foi contemplado”, 
disse Aldemir Freire.

Para o secretário, o diálogo com 
o governo federal será transparente. 

Ele lembrou que, em outros momen-
tos, Brasília apenas deu sugestões 
no sentido de que o Rio Grande do 
Norte deveria vender a Caern, a 
Potigás e até mesmo aumentar alí-

quota previdenciária de 11% para 
14%, mas não apresentou nenhuma 
contraproposta – como fez com ou-
tros estados. Como exemplo, Freire 
citou a possibilidade de o governo es-
tadual passar um período sem pagar 
dívidas com a União até equacionar 
melhor os problemas financeiros.

De acordo com Aldemir Freire, 
questões do Programa Governo Ci-
dadão - com o Banco Mundial – vêm 
sendo tratadas separadamente. 
Freire disse ainda que outros esta-
dos também estão em situação difícil 
e estão chegando no mesmo ponto 
em que o Rio Grande do Norte está 
e, por isso, é preciso agir.

Quanto às receitas e despesas do 
Estado, Aldemir Freira deixou claro 
que é preciso adequar à realidade, 
porque há receitas que podem não 
vir e despesas herdadas da gestão 
anterior. l

Equipe econômica do governo de Fátima Bezerra viaja a Brasília esta semana

CRÍTICA

Preso tem “vida boa” na cadeia, diz
ex-secretário do RN que está no Ceará

José Aldenir / Agora RN

O secretário de Administração 
Penitenciária do Governo do Cea-
rá, Luís Mauro Albuquerque, que 
até o mês passado exercia o cargo 
de secretário de Justiça e Cidada-
nia do Rio Grande do Norte (Sejuc), 
disse que tem trabalhado ardua-
mente para corrigir o sistema peni-
tenciário cearense.

Ajudando a administrar há 
uma semana uma grave crise no 
sistema de segurança do Estado, 
Mauro afirmou que já iniciou o pro-
cesso para acabar com a “vida boa” 
dos detentos dentro das penitenciá-
rias cearenses e, segundo ele, todo o 
apoio tem sido dado neste sentido.

“Estamos trabalhando para 
combater o crime no Ceará assim 
como fizemos no RN. Recebemos o 
apoio de todos os órgãos e também 
da população, que está cansada de 
ser massacrada, eliminada e assas-
sinada por pessoas que cometem 
crime e chegam dentro da cadeia 
tendo vida boa. Vamos combater 

isso. Acho que já deu um basta”, 
declarou Mauro ao Agora RN.

Questionado sobre as diferen-
ças que ele tem enfrentado no novo 
desafio se comparado com o que 
teve no Rio Grande do Norte, o se-
cretário destacou as várias unida-
des prisionais existentes no Ceará, 

além do número de detentos que 
é muito superior ao registrado em 
terras potiguares.

“Nós temos 122 unidades 
prisionais; mais de 100 cadeias 
publicas espalhadas pelo Estado; 
muitas casas em que foram colo-
cados presos; muita gente exposta 
ao perigo. Todas essas mazelas a 
gente precisa reorganizar. A ideia 
do governador é reorganizar todo 
o sistema, e vamos fazer isso. São 
muitas unidades para pouca efici-
ência. Vamos cuidar de 29 mil pre-
sos, ou seja, três vezes mais que a 
população carcerária do RN. É um 
desafio maior”, completou.

Mauro Albuquerque, que assu-
miu o controle da Sejuc no governo 
de Robinson Faria, chegou a acer-
tar com a administração da atual 
governadora do RN, Fátima Bezer-
ra, para continuar no cargo e foi, 
inclusive, anunciado oficialmente. 
No entanto, o convite do Ceará o 
fez mudar de planos. l

Secretário Luís Mauro Albuquerque

REAVALIAÇÃO

Governo Bolsonaro 
recua nas mudanças 
em livros didáticos

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro recuou da mudança nos 
critérios de avaliação dos livros 
didáticos, depois que a medida 
veio à tona nesta quarta-feira, 9. 
Tinham sido retirados do edital 
a exigência de que as obras 
tivessem referências bibliográficas 
e itens que  impediam publicidade 
e erros de revisão e impressão.

O texto agora vai manter 
a menção de que ilustrações 
retratem “adequadamente a 
diversidade étnica da população 
brasileira, a pluralidade social e 
cultural do País”. l

Marcos Correa / PR

Presidente Jair Bolsonaro (PSL)
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Sandro Pimentel diz que Jacó Jácome 
quer tomar seu mandato no “tapetão”

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RN

Vereador foi eleito deputado estadual pelo PSOL com 19.158 votos e promete um mandato popular, 
participativo e voltado às demandas de toda a sociedade. Partido de Jacó entrou com ação no TRE

O vereador Sandro Pimentel 
(PSOL), que nas últimas eleições foi 
eleito deputado estadual com 19.158 
votos, disse que o deputado estadual 
Jacó Jácome (PSD) está tentando 
tomar seu mandato no “tapetão” do 
Poder Judiciário. Ele, que teve a di-
plomação suspense por uma decisão 
liminar, destacou que está lutando 
contra “forças ocultas” no Poder Ju-
diciário do Rio Grande do Norte, mas 
que vencerá e assumirá o mandato a 
partir de 1º de fevereiro.

Em entrevista ao jornalista 
Tiago Rebolo no programa “Manhã 
Agora”, na Agora FM (97,9), Sandro 
disse que aguardará o julgamento a 
partir do dia 21 deste mês. Segundo 
Sandro Pimentel, não foi o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) que o impe-
diu de ser diplomado, e sim a decisão 
monocrática de uma juíza substituta 
antes de o Judiciário entrar em re-
cesso, no dia 19 de dezembro. “Isso 
poderia ter sido julgado pelo Pleno 
do TRE um dia antes do recesso, 
mas a juíza não levou o processo. 
Tem muita coisa esquisita aconte-

cendo. Até mesmo a acusação do Mi-
nistério Público Eleitoral veio de um 
promotor substituto e fui julgado por 
uma juíza que é parte interessada 
em querer retirar o meu mandato”, 
disse Sandro Pimentel.

De acordo com o vereador, do 
dia 21 ao dia 31 deste mês haverá 
oito sessões plenárias e ele espera 
ser julgado o quanto antes pelos ju-
ízes titulares. Para Pimentel, o que 

está acontecendo com ele é um caso 
inédito no Rio Grande do Norte e no 
Brasil. “Está todo mundo indignado: 
advogados, magistrados e pessoas 
de todas as vertentes políticas, até 
mesmo da extrema direita. As urnas 
são claras e o povo disse ‘não’ a Jacó 
Jácome e decretou, também, o fim 
desta oligarquia. Estou lutando con-
tra um menino mimado que sempre 
teve tudo na mão, que quer ganhar 

no tapetão”, criticou Pimentel.
A crítica a Jacó Jácome é moti-

vada pelo fato de que o partido dele, 
o PSD, ingressou com ação em que 
pede para a Justiça Eleitoral anular 
os votos de Sandro Pimentel, o que 
beneficiaria o deputado do PSD.

Na avaliação de Pimentel, a po-
lítica é uma missão e mesmo como 
vereador ele não abandonou sua 
profissão: a de vigilante da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), local em que faz quatro plan-
tões semanais. “Estão tentando fazer 
isso para tentar me desestabilizar, 
para afetar psicologicamente a minha 
família. Mas vou vencer e tomarei 
posse. Ando de ônibus, vou às feiras, 
luto pela defesa dos direitos humanos 
e também dos animais. Fui o quarto 
deputado estadual mais votado em 
Natal. Estão querendo retirar meu 
mandato porque juntei R$ 30 mil 
durante o ano e depositei da minha 
conta pessoal para a de campanha. 
Cometi uma falha, mas foi um erro 
burocrático e não há desonestidade 
nisso”, desabafou Sandro. l

“Estou lutando contra um menino mimado que sempre teve tudo na mão”, disse

ODONTO 20

Vereador monta projeto de odontologia 
para beneficiar população de Natal

José Aldenir / Agora RN

Com objetivo de levar saúde e 
também estética ao cidadão, o vere-
ador Cícero Martins (PSL) idealizou 
o projeto Odonto 20. A ideia é que, 
com um custo simbólico e contrapar-
tida do parlamentar, seja oferecido 
serviço de qualidade na odontologia 
ao natalense.

Cícero destacou que busca a 
parceria com o Conselho Regional 
de Odontologia (CRO) no projeto. 
“Quero que o CRO-RN nos veja como 
parceiro na saúde das pessoas”, dis-
se. “Nossa meta não é mercantilizar 
tanto que não existem valores diver-
sificados aos procedimentos, há uma 
taxa simbólica”, complementou.

“Devido na política as coisas an-
darem a passos de tartaruga, optei 
por lançar esse projeto, que permite 
aos cidadãos residentes em Natal, 

de realizar cerca de 70% dos proce-
dimentos odontológicos, incluindo 
estéticos, por uma taxa de R$ 20 por 

procedimento, o que acarretará em 
uma ajuda substancial na qualidade 
de vida desses pacientes”, explica 
Cícero Martins.

De acordo com o vereador do 
PSL, o alto custo do material odonto-
lógico impossibilita a oferta de trata-
mento de forma gratuita. Contudo, 
ele citou a possibilidade de “quem 
sabe, podemos transformar esse pro-
jeto social em um projeto de lei”.

Ele informou que deixa “o espa-
ço aberto para aqueles profissionais 
que quiserem ingressar nesse proje-
to como voluntários, pois serão mui-
to bem recebidos”.

O projeto Odonto 20 só está aten-
dendo pacientes com domicílio em 
Natal durante este ano. Informações 
pelo telefone (84) 3234-9214 e pelo 
WhattsApp (84) 99152-0038. l

Vereador Cícero Martins, do PSL

SEGUNDOS
EM QUINZE

Em reunião, Fátima discute 
antecipação de royalties
A governadora Fátima Bezerra 
recebeu nesta quarta-feira, 9, o 
novo superintendente do Banco 
do Brasil no Rio Grande do Norte, 
Antônio Carlos Servo, para tratar 
da operação de crédito para 
antecipação dos recursos dos 
royalties do petróleo, renegociação 
da operacionalização da folha de 
pagamento dos servidores e a 
regularização dos débitos referentes 
aos consignados. Estas medidas 
são consideradas prioridades pela 
chefe do Executivo estadual.

Governo do RN / Divulgação
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Vicente Serejo
>> MODELO. A governadora 
Fátima Bezerra, sem que 
se negue a legitimidade do 
mandato, acabou cometendo o 
mesmo pecado do antecessor, 
Robinson Faria: governar sem 
revelar a herança que recebeu.

>> SEQUELAS. A decisão, se 
lhe poupa do vício da ingra-
tidão, em razão da simpatia 
velada que teve do então 
governador, lá no segundo 
turno, a deixa pobre da virtude 
de tentar soluções quase 
impossíveis.  

>> ARTIFÍCIO. Ela sabe 
que a Procuradoria do Estado 
chegou a elaborar um decreto 
de calamidade que acabou 
abortado de última hora diante 
das exigências do Tesouro para 
transferir recursos emergen-
ciais. 

>> SABE. Ainda que a calami-
dade financeira exija redução 
drástica de cargos comissiona-
dos e celetistas sem estabili-
dade, alienação de empresas 
como Caern e Potigás, e de 
bens como áreas valiosas. 

>> ESCUDO. A equação 
tanto pode levar seu governo a 
encontrar as portas travadas 
do Tesouro, como a algo mais 
arriscado: usar as exigências 
federais como um escudo para 
justificar cortes e privatiza-
ções.

>> JOGO. A professora Fáti-
ma Bezerra sabe, também, que 
não pode sentar nos gabinetes 
de Brasília sem levar a sua 
parte como governadora, sob 
a pena de voltar com as mãos 
abanando e a bolsa vazia.

>> RISCO. A transição, caída 
no velho artifício de convocar 
funcionários postos à disposi-
ção dos dois outros poderes, 
não vai ter qualquer magnitu-
de capaz de corrigir um déficit 
da ordem de R$ 3 bilhões. 

>> TRUQUE. Pagar o salário 
de janeiro em parcelas - 30% 
e 70% - como parece, pode ser 
um erro. Governo que pediu 
o voto da mudança não tem o 
direito de usar cartola mágica 
de costas para a realidade.

>> CENA. Os Ratos - Depois de descansar os olhos no colorido das 
tulipas e moinhos da Holanda, entre os canais e restingas de Amsterdã, 
o prefeito Álvaro Dias retornará ao gabinete com uma missão decisiva 
para seu futuro político: ocupar, com seu exército, as velhas ameias do 
Palácio Felipe Camarão. Ele sabe, desde a campanha política da qual 
saiu derrotado seu próprio filho, que naqueles salões, sob o olhar grave do 
índio Poti, perambulam fantasmas dissimulados, além da crise financeira 
que desaba, lenta e fortemente, sobre o telhado do casarão desenhado 
por Miguel Micussi. Do alto dos seus minaretes e torreões que misturam 
estilos e enfeites, olhos manhosos observam seu destino político. Con-
quistar Natal não é tarefa fácil e será muito mais difícil sem o apoio do 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. Toda grande luta política se trava por 
definição ou indefinição do destino. Os ratos, discretos e famintos, andam 
roendo o queijo. Eis a questão. 

>> MEMÓRIA. A jornalista 
Laurita Arruda Câmara anotou, 
em muitas laudas, e que titulou, 
provisoriamente, de ‘Visita 
Íntima’: os onze meses que seu 
marido, o ex-deputado Henrique 
Alves, viveu na prisão.

>> RETRATO. Não são 
memórias do cárcere, mas um 
registro da resistência que 
não se rendeu ao pântano da 
delação, o fim da dignidade 
humana, nem às punhaladas 
do ressentimento. A fé foi a sua 
espada.

>> ATENÇÃO. O ex-governa-
dor Fernando Freire estaria 
com um livro contando a histó-
ria da sua vida política. Do ga-
binete de governador ao quartel 
da Polícia Militar, numa grande 
trajetória de revelações.

>> SEGREDOS. A mesma 
fonte também assegura que 
o ex-governador pode revelar 
segredos. Para o gosto de uns e 
o desgosto de outros. Afinal, é 
da arte de viver a lição de que o 
abandono, às vezes, liberta.

>> DÚVIDA. Ninguém sabe 
se o livro que o desembargador 
Cláudio Santos prepara é 
só a reunião dos artigos que 
publicou ou se vai muito além 
e conta os bastidores de sua 
quase candidatura ao governo.

>> HISTÓRIA. Os que taxam 
de fascista a CLT na busca de 
justificar a reforma trabalhis-
ta que ceifou o mandato do 
deputado Rogério Marinho, 
esquecem outras criaturas 
nascidas no Governo Getúlio 
Vargas.

>> EXEMPLOS. O Sistema 
S e o retrato de Vargas nas 
repartições, culto inventado 
por Lourival Fontes que fez 
o caudilho gaúcho odiado por 
adversários e amado pelos 
trabalhadores. Vargas ainda 
não morreu. 

>> TRIBUFU. Alguém há de 
dizer ao prefeito Álvaro Dias 
quando ele retornar de Amster-
dã para proibir aquelas lixeiras 
de pneus usados. É a coisa mais 
feia já imposta a esta Cidade 
dos Reis Magos.

Quando encostei o passado num 
canto da memória e jurei que não 
mais voltaria ao ofício de cronista, 
achei que estava certo - a crônica não 
mais fazia sentido. O lirismo, de tão 
inútil, estava morto. Quebrei a jura e 
ponho outra vez a cadeira na calça-
da para de novo olhar a vida passar. 
Como se a palavra fosse uma chama 
a reacender no salão mais íntimo da 
alma o fogo das velhas sensações. Pa-
ra o gosto de uns e o desgosto de ou-
tros, posto que a vida é mesmo assim.  

E tudo por um detalhe: abro 
o Whatsapp, e lá surge, como se 
saltasse das mãos de um mágico, a 
mensagem de Alex Viana, ex-aluno e 
colega naqueles anos todos do Jornal 
de Hoje. Talvez tenha sido seu jeito de 
dizer: ‘Nunca deixei de pensar em ter 
você no jornal’. E a seguir acrescen-
tava: ‘Vamos tomar um café’. Fui. Da 
vidraça, olhei a Praça das Flores. Tão 
pobre, tão sem flores... talvez a espera 
de um cronista com a eiva do seu liris-
mo inútil diante do abandono.  

Nada prometo. Nada tenho de 
belo e literário nos bolsos ou nas 
mãos.  Mas reconheço que a pala-
vra, bem ou mal, é o meu destino. 
Aos quase cinquenta anos de jorna-
lismo - faço em 2020 - e na soleira 
dos 68 anos, tenho a glória humilde 
de nunca ter sido nada, além de um 
escrevinhador de jornais.  Sei, o elogio 
de boca própria é a encarnação do 
vitupério, esse pecado da danação. 
Mas, que Diabo, então não é justo 
poder ostentar o ouro de uma pobre 
fortuna? 

Cada um tem num lugar qual-
quer, quando não na própria alma, 
um velho sótão onde guarda as lem-
branças. Lá, onde ainda agonizam os 
velocípedes, morre o brilho dos espe-
lhos refletindo o azinhavre do tempo, 
e onde estão sepultados os bichos de 
pelúcia no silêncio de uma cômoda 
de família. De vez em quando, o mis-
tério. E a gente sobe suas escadas. Foi 
assim. Fui buscar, como se a criança 
ainda vivesse nos vastos campos da 
alma a glória humilde da infância. 

Depois, sou um homem sem no-
vidades. O que faço é refogar no azei-
te dos dias vividos velhas notícias de 
ontem e de anteontem. Já passado 
em anos, aprendi que a compreensão 
humana vem com o tempo, afinal o 
Diabo só é sabido por ser velho. As-
sim, e posto que a mim só resta vol-
tar, declaro que dou por inevitável e 
feliz essa esperança de reencontrar os 
leitores. Quem sabe, algumas poucas 
histórias ficaram, até agora, a espera 
de quem teime em contá-las.  

Se escrevo, e atrevidamente en-
trego palavras ao leitor, é por uma 
urgência. Uma estranha necessidade 
de libertar afeições e desafeições que 
dançam na alma. É tocar o suave e o 
áspero, a ternura e a indiferença, o frio 
das dissimulações e o calor das pai-
xões. Ora, ora, escrever é uma aventu-
ra. É ferir o silêncio encardido, prisio-
neiro das pedras do cais. Agora que já 
sinto no rosto as mãos finas do vento 
que vem do mar primevo e talássico, 
só resta gritar: - Içar a bujarrona! 

Içar a bujarrona!PALCO CAMARIM

Existe no homem um 
traidor chamado 
vaidade que troca 
segredos por elogios”

Paul Valéry
Filósofo, escritor e poeta 

"
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Municípios de Goianinha e Touros terão 
delegacias de plantão para o veraneio

SEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

Unidades iniciam regime de atendimento a partir das 18h da sexta-feira indo até as 8h da segunda-
feira; medida faz parte do planejamento da Operação Verão e segue até o próximo dia 28 de fevereiro

Durante a Operação Verão 
2019 da Polícia Civil, o atendimen-
to em finais de semana para quem 
está nas praias de Tibau do Sul, 
Pipa e Baía Formosa contará com 
o regime de plantão que funciona-
rá na cidade de Goianinha. Os que 
estiverem na praia de Touros se-
rão atendidos em um plantão que 
funcionará na própria cidade. O 
regime de plantão começa a partir 
das 18h das sextas-feiras indo até 
as 8h das segundas-feiras. 

A Operação Verão 2019, que co-
meçou na última sexta-feira, 4 de 
janeiro, irá até o dia 28 de feverei-
ro. O objetivo é garantir a seguran-
ça e tranquilidade dos veranistas, 
moradores, turistas e comerciantes 
durante o período de veraneio.

Entre as praias de Natal e 
Grande Natal abrangidas pela 
operação, estão as do Litoral Nor-
te Redinha Nova, Santa Rita, Ge-
nipabu, Barra do Rio, Pitangui, 

Grançandú, Jacumã, Muriú, Porto 
Mirim, Barra de Maxaranguape 
e Maracajaú, e as do Litoral Sul 
Pium, Cotovelo, Pirangi do Norte e 
Pirangi do Sul); assim como a área 
do corredor turístico de Natal, da 
Praia do Forte (incluindo Redinha 

Velha) até o Morro do Careca (Pon-
ta Negra).

Entre as praias do interior do 
Estado abrangidas pela Operação, 
estão as do Litoral Norte São Mi-
guel do Gostoso, Macau, Tibau e 
Touros e as do Litoral Sul Tibau do 

Sul, Pipa e Baía Formosa. 
Nos dias úteis, de segunda-

-feira a sexta-feira, as unidades 
da Polícia Civil  funcionarão nor-
malmente durante o dia. Porém, 
a partir das 18h da sexta-feira até 
8h da segunda, as praias atendidas 
pela Operação Verão contarão com 
serviços de plantão. 

As equipes da Polícia Civil 
realizarão busca e apreensão de 
drogas, armas de fogo, veículos que 
sejam comprovadamente utiliza-
dos no tráfico de drogas ou ainda 
outros objetos relacionados a prá-
ticas ilícitas. 

Ainda de acordo com a Polícia 
Civil, as equipes também atuarão 
no combate de crimes violentos le-
tais intencionais e, ainda, combate-
rão a poluição sonora decorrente de 
“paredão de som” e similares. Para 
isso, a Delegacia Municipal de Tou-
ros contará com um decibelímetro 
auxiliando tais atividades.   l

Ação promete melhorar o sistema de policiamento do litoral Sul e Norte do RN

CRIME

Polícia prende suspeitos de matar 
idosa no Oeste; médico está envolvido 

Reprodução / PMRN

Uma ação integrada entre poli-
ciais civis e militares prendeu quatro 
suspeitos de atirar em um casal de 
idosos na zona rural de Olho D’Água 
dos Borges na manhã desta quarta-
-feira, 9. Os homens foram detidos 
e encaminhados para a Delegacia 
Regional de Patu. Os tiros mataram 
Francisca Alves Silva Oliveira, de 68 
anos.

O delegado Sandro Regis de-
clarou que “os criminosos mataram 
por perversidade”. O marido da ví-
tima conseguiu dar detalhes sobre 
o veículo utilizado durante o crime. 
A investigação conseguiu localizar 
os criminosos próximo a um bar no 
centro de Patu.

Dentre os detidos, está um mé-
dico, que já possuía ficha criminal 
na polícia. “Ele responde por três 
homicídios sendo dois em Patu e um 
em Messias Targino”, informou o 
delegado. Durante a prisão, foi apre-

endida uma pistola e drogas dentro 
do veículo.

O delegado relatou que já foi 
ameaçado de morte pelo médico em 
virtude de uma prisão por porte ile-
gal de arma. O casal de idosos sofreu 
atentado durante uma caminhada 
na RN-078, na madrugada desta 

quarta-feira, 9. A ação ocorreu no 
trevo que dá acesso às cidades de 
Patu e Rafael Godeiro, municípios 
localizados na região Oeste potiguar. 
A vítima foi a agricultora Francisca 
Alves Silva Oliveira, de 68 anos. Ela 
morreu no local. O marido conseguiu 
escapar dos tiros. l

Suspeitos de participação no crime foram presos em bar na cidade de Patu

OBRA

Reforma dos banheiros 
da praia do Meio será 
retomada no dia 14

A reforma dos banheiros da 
praia do Meio, na zona Leste 
de Natal, será retomada a partir 
da próxima segunda-feira, 14, 
segundo a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur). Os 
seis conjuntos de equipamentos 
sanitários serão entregues para 
administração do setor privado. O 
modelo de uso vai seguir as regras 
do que já acontece com a praia de 
Ponta Negra, na zona Sul de Natal, 
que opera desde novembro com a 
cobrança pelo uso dos banheiros. 
O valor é de R$ 2 por usuário.  l

José Aldenir / Agora RN

Equipamento será privatizado
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A OPORTUNIDADE 
DE COMPRAR MAIS 

E PAGAR MENOS

Comprar barato. 
No Makro, você

pode sim.

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 10/1/2019 E 11/1/2019OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 10/1/2019 

A 13/1/2019

OFERTAS DE

4 DIAS

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 10 a 13 de janeiro de 2019 (exceto as ofertas válidas por 2 dias), 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui 
veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito 
Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas. 

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 10/1/2019 A 13/1/2019OFERTAS DE DIAS04

CEBOLA BRANCAGranel

3,19
KG

R$

COENTRO 
OU CEBOLINHA

Maço

0,89
MAÇO

R$
CEBOLA BRANCA

COENTRO 

Macaxeira
Granel 1,89

KG

R$

3,25
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

3,19
UNID.

R$

Leite condensado Italac
Unidade c/ 395g

Galinha congelada 
A partir de

4,79
KG

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

14,39
KG

R$

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de

18,99
KG

R$

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,85
PCT.

R$

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

2,69
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$

Biscoito cream cracker Estrela
Pacote c/ 400g

8,58
KG

R$

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,09
GARRAFA

R$

Coxa com sobrecoxa 
de frango congelada 
A partir de

5,99
KG

R$

Linguiça 
calabresa 
defumada 
Seara
Pacote c/ 
2,5kg

Margarina 
Medalha de 
Ouro
Balde c/ 15kg

11,96
KG

R$

74,90
BALDE

R$

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

4,99
KG

R$

Queijo mussarela Biana
Peça

17,49
KG

R$

Água mineral 
sem gás Indaia
Garrafa c/ 1,5L

1,69
GARRAFA

R$ 7,25
GARRAFA

R$

Cerveja Original 
Garrafa c/ 600ml

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

21,90
GARRAFA

R$

58,90
PCT.

R$

Whisky Old Eight
Garrafa c/ 1L

25,90
GARRAFA

R$

Arroz 
parbolizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo T1 
Predileta
Pacote c/ 
25kg

2,39
PCT.

R$

17,59
UNID.

R$

Azeite tradicional 
português Gallo
Unidade c/ 500ml

1,05
UNID.

R$

Molho de 
tomate Maratá 
Unidade c/ 340g

3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional, leve 
16, pague 15 rolos c/ 30m

13,99
EMB.

R$ 1,19
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

12,29
UNID.

R$

Detergente 
em pó Tixan
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 
2kg

3,59
UNID.

R$

Copo de água 
Paulista Nadir
Unidade p/ 250ml Todas as 

Poltronas, 
Banquetas 
e Cadeiras

LEVE 4
PAGUE 3

Ração Folks 
Pacote c/ 15kg

54,90
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

TODOS OS 
ENERGÉTICOS 

10%
COM

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

Limão Taiti
Granel 2,49

KG

R$ Batata-doce-
rosada
Granel 2,59

KG

R$

Manga Haden
Granel

Melancia
Granel 1,69

KG

R$0,89
KG

R$ Mamão 
Formosa
Granel 1,69

KG

R$
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dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas. 

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 10/1/2019 A 13/1/2019OFERTAS DE DIAS04

CEBOLA BRANCAGranel

3,19
KG

R$

COENTRO 
OU CEBOLINHA

Maço

0,89
MAÇO

R$
CEBOLA BRANCA

COENTRO 

Macaxeira
Granel 1,89

KG

R$

3,25
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

3,19
UNID.

R$

Leite condensado Italac
Unidade c/ 395g

Galinha congelada 
A partir de

4,79
KG

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

14,39
KG

R$

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de

18,99
KG

R$

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,85
PCT.

R$

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

2,69
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$

Biscoito cream cracker Estrela
Pacote c/ 400g

8,58
KG

R$

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,09
GARRAFA

R$

Coxa com sobrecoxa 
de frango congelada 
A partir de

5,99
KG

R$

Linguiça 
calabresa 
defumada 
Seara
Pacote c/ 
2,5kg

Margarina 
Medalha de 
Ouro
Balde c/ 15kg

11,96
KG

R$

74,90
BALDE

R$

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

4,99
KG

R$

Queijo mussarela Biana
Peça

17,49
KG

R$

Água mineral 
sem gás Indaia
Garrafa c/ 1,5L

1,69
GARRAFA

R$ 7,25
GARRAFA

R$

Cerveja Original 
Garrafa c/ 600ml

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

21,90
GARRAFA

R$

58,90
PCT.

R$

Whisky Old Eight
Garrafa c/ 1L

25,90
GARRAFA

R$

Arroz 
parbolizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo T1 
Predileta
Pacote c/ 
25kg

2,39
PCT.

R$

17,59
UNID.

R$

Azeite tradicional 
português Gallo
Unidade c/ 500ml

1,05
UNID.

R$

Molho de 
tomate Maratá 
Unidade c/ 340g

3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional, leve 
16, pague 15 rolos c/ 30m

13,99
EMB.

R$ 1,19
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

12,29
UNID.

R$

Detergente 
em pó Tixan
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 
2kg

3,59
UNID.

R$

Copo de água 
Paulista Nadir
Unidade p/ 250ml Todas as 

Poltronas, 
Banquetas 
e Cadeiras

LEVE 4
PAGUE 3

Ração Folks 
Pacote c/ 15kg

54,90
PCT.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

TODOS OS 
ENERGÉTICOS 

10%
COM

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

Limão Taiti
Granel 2,49

KG

R$ Batata-doce-
rosada
Granel 2,59

KG

R$

Manga Haden
Granel

Melancia
Granel 1,69

KG

R$0,89
KG

R$ Mamão 
Formosa
Granel 1,69

KG

R$
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Após ataques no Ceará, 20 presos 
são transferidos para Mossoró 

CRISE

TV Globo / Reprodução

Medida é reação aos ataques registradas em diversas cidades cearenses; 
Presídio Federal potiguar pode receber outros presos ao longo da semana

Como reação à onda de ataques 
no Ceará, 20 presos locais foram 
transferidos nesta quarta-feira, 9, 
para o presídio federal de Mossoró, 
na região Oeste do Rio Grande do 
Norte. A operação foi realizada de 
forma conjunta entre o Departa-
mento Penitenciário Federal (De-
pen), a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e o Governo do Ceará. O 
grupo seria integrantes da facção 
Comando Vermelho.

A partir de Mossoró, os detentos 
serão distribuídos entre as demais 
quatro unidades penitenciárias fe-
derais administradas pelo Depen, do 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP). Ao mesmo tempo, 
novas transferências em presídios 
do Ceará ainda devem ocorrer. O 
Depen disponibilizou mais vagas. 
Segundo uma fonte, o número total 
pode chegar a 60.

As primeiras 20 vagas já haviam 
sido disponibilizadas desde a sex-

ta-feira, dia 4, mas ainda faltava a 
chegada das autorizações judiciais. 
A ação coordenada para definir as 
transferências envolveu o Ministério 
Publico e o Poder Judiciário do Ce-
ará, o MJSP e a Justiça Federal de 
Mossoró. 

A avaliação do Ministério da 
Justiça é que as ações em resposta 
à onda de ações criminosas no Cea-
rá estão surtindo efeito. Acredita-se 
que está ocorrendo um arrefeci-
mento dos ataques criminosos, que 
seguem preocupando a população. l

Ataques criminosos em diversas pontos do Ceará foram iniciados há sete dias

PESTE

Praias de Natal recebem nesta quinta 
ação para combater a invasão de ratos

José Aldenir / Agora RN

O combate aos ratos na orla ur-
bana de Natal será retomado nesta 
quinta-feira, 10, pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Várias 
praias da capital potiguar registra-
ram alta proliferação de roedores 
nos últimos dias.

O primeiro ponto de mitigação 
das ratazanas será em Ponta Negra, 
na zona Sul da cidade, onde vídeos 
de animais circulando pelo calçadão 
foram compartilhados nas redes so-
ciais.

A previsão é de que o trabalho 
se estenda ao longo dos próximos 45 
dias. A operação contra os invasores 
da orla urbana vai se estender até a 
praia da Redinha, na zona Norte. 

Segundo o diretor do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) de Na-
tal, Alessandre Medeiros, cerca de 
50 agentes de endemias irão traba-
lhar nas ações de combate aos ratos.

A nova ação será iniciada logo 
pela manhã, com a Companhia de 

Limpeza Urbana de Natal (Urbana), 
que fará a retirada do lixo das áreas 
de enrocamento da praia. 

Logo em seguida, os agentes de 
endemias iniciam a “iscagem”. O tra-
balho consiste na aplicação de mate-
rial raticida e retirada dos roedores 

mortos.
“Como a população dos animais 

ainda é alta, a ação será repetida du-
as vezes. Vamos fazer a ‘reiscagem’, 
que é verificação se os ratos come-
ram as iscas”, encerra Alessandre 
Medeiros. l

Desratização vai durar cerca de 45 dias e será encerrada na praia da Redinha

MERCADO

Período de liquidações 
movimenta comércio 
de Natal em janeiro

O consumidor já sabe: janeiro é 
sinônimo de liquidação. Isso porque, 
após as festas de fim de ano, as 
lojas lançam seus saldões de queima 
de estoques, que dão espaço às 
coleções da nova temporada. A 
oportunidade ideal para os clientes 
que pretendem realizar compras 
com preços mais baixos e descontos 
imperdíveis. No Natal Shopping as 
promoções de início de ano estão 
a todo vapor com lojas de diversos 
segmentos oferecendo descontos 
que chegam a até 80% do valor 
inicial. Quem está em busca de 
calçados pode aproveitar a liquidação 
da loja Sonho dos Pés, que oferece 
descontos de até 50%, ou a Mania 
D’couro, onde as ofertas atingem 
a casa dos 80%. Na Vila Lara, os 
descontos chegam a 70%, já na 
Arezzo a liquidação é progressiva: 
se a cliente escolher um par, garante 
30% off; se levar dois pares, paga 
40% a menos e se comprar três 
ou mais pares conquista 50% de 
desconto no valor total. Para o público 
masculino a aposta é a Viggo, com 
promoções de até 40%.l

Divulgação / Assessoria

Descontos chegam até 70%

CORTES

Bolsonaro vai fechar 
duas estatais até março

O governo Jair Bolsonaro vai 
fechar as estatais Valec (que cuida 
de ferrovias) e Ceitec (que produz 
chip para gado). As empresas são 
dependentes do Tesouro Nacional. 
Isso significa que não geram 
receitas para pagar despesas. 
Todos os 1.177 empregados serão 
demitidos, e os ativos vendidos.l

Dida Sampaio / Estadão

Ato vai demitir 1 mil funcionários
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Natalense de 24 anos
vai participar do BBB

REALITY SHOW

Recém-aprovada para cursar Medicina, a
bela tem nacionalidades brasileira e italiana

Natural da capital potiguar 
e atualmente com 24 anos, a ex-
-miss Natal e ex-miss RN Isabella 
vai participar da 19ª edição do Big 
Brother Brasil, reality da TV Globo 
que estreia no próximo dia 15.

Recém-aprovada para cur-
sar Medicina, a bela tem dupla 
nacionalidade, foi alfabetizada 
em italiano e, pelo menos uma 
vez por ano, volta à Itália para 
encontrar seus avós e seu irmão 
por parte de pai, já falecido. Mo-
ra com a mãe, que diz ser sua 
amiga e parceria.

Isabella se considera hipera-
tiva, explosiva e sincera, mas diz 
que não é uma pessoa difícil de 
lidar. “Quem convive comigo sa-
be que sou uma pessoa paciente. 
Gosto de resolver mal-entendidos, 
mas odeio ser acusada de coisas 
que não fiz”, fala.

“Sou uma mulher que tem mui-
ta força de vontade, muita garra, 
muita determinação”, disse, sobre 
expectativa pelo BBB. O progra-
ma tem direção-geral de Rodrigo 
Dourado e apresentação de Tiago 
Leifert. l

Aos 52 anos, Claudia Raia 
posa de biquíni e impressiona

SARADA

Claudia Raia exibiu a sua boa 
forma em seu Instagram. De biquíni, 
a atriz mandou um recado para os se-
guidores: “52 anos, me sinto tão plena 
! Aliás, essa mulher de 50 que a gen-
te conheceu lá trás não existe mais. 
Hoje, nós somos donas das nossas 
vidas, dos nossos corpos, das nossas 
vontades e desvontades. Nós amamos, 

trabalhamos, viajamos e fazemos as 
nossas escolhas. Basicamente, somos 
incríveis hahahaha! Vamos juntas 
mulherada!”.

Os fãs da atriz deixaram muitos 
comentários: “Deveria ter avisado pa-
ra que eu colocasse o colete antes de 
receber esse tiro! Que mulher!”, escre-
veu um.  l

Beth Carvalho é internada
em hospital; doença é incerta

FRAGILIZADA

Beth Carvalho foi internada no 
Hospital Pró-Cardíaco, em Botafo-
go, na Zona Sul do Rio, na última 
terça-feira, 8. A cantora estaria com 
infecção e não tem previsão de alta.

O empresário da sambista negou 
a informação. “Beth é uma artista 

com a saúde fragilizada. Volta e 
meia, ela passa por tratamentos e, 
ocasionalmente, faz idas ao hospital 
para exames. Há 4 meses, ela fez o 
mesmo acompanhamento. Há oito 
meses, também”, disse. Beth Carva-
lho está com 72 anos. l

LEMBRANÇAS

Blat revela que Mariana Ximenes foi seu primeiro amor
Caio Blat foi o homenageado do 

dia no quadro ‘Meu Vídeo é Um Show’, 
da edição do ‘Vídeo Show’. Enquanto 
os apresentadores Sophia Abrahão e 
Joaquim Lopes relembraram momentos 
especiais da carreira do ator, Caio fez a 

seguinte revelação: “Mariana Ximenes 
foi meu primeiro amor. A gente namorou 
quando éramos adolescentes, a gente 
trabalhava muito junto. A gente veio 
para o Rio juntos, namorando, e fizemos 
casal na primeira novela”.l
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Ajusto-me a mim, 
não ao mundo”

(Anaïs Nin)

>> Arriba México. Após 
ganhar o Globo de Ouro, 
o filme Roma, do diretor 
mexicano Alfonso Cuarón 
(melhor diretor no GO), 
segue firme em direção 
à conquista do Oscar. 
Enquanto fevereiro não 
vem, a obra vai acumulando 
elogios e é uma das favoritas 
a vencer também o BAFTA, 
tradicional festival britânico. 
Disputa o prêmio com Nasce 
Uma Estrela, a versão 
de Bradley Copper com 
a cantora Lady Gaga de 
protagonista.

Nordeste de cabo a rabo
Na terça-feira, logo que termi-

nou a reunião do presidente Jair 
Bolsonaro com seu ministério, 
o ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, atendeu ao en-
xame de repórteres e disse que 
o capitão pediu à equipe muita 
atenção nos seus compromissos 
de campanha, principalmente em 
relação ao Nordeste.

Uma das promessas foi a for-
matação de um grupo interminis-
terial para cuidar exclusivamente 
dos assuntos relacionados com as 
necessidades da região, a única 
em que o presidente perdeu a dis-
puta de votos contra o petista Fer-
nando Haddad. O ministro disse 
que oito pastas trabalharão juntas 
na missão.

Horas depois, foi noticiada a 
formação de uma frente ampla e 
suprapartidária de parlamentares 
nordestinos dispostos a operar em 
bloco em favor das causas mais ur-
gentes do Nordeste. A ideia me pa-
rece com duas dificuldades: juntar 
deputados de ideologias diferentes 
e ter fôlego para brigar unidos.

Desde os tempos em que eu ti-
nha longos cabelos e a televisão era 
em branco e preto, coleciono (além 
de sonetos, como na canção de Chi-

co) decepções como cidadão diante 
de intenções políticas como esta. 
Todas as vezes – que me lembro – 
em que houve isso, só deu para a 
sardinha dos estados maiores.

A coisa começava, o show de re-
tórica ganhava a mídia regional, ca-
da qual dos envolvidos iludindo seus 
respectivos conterrâneos, deputados 
conduzindo governadores e secretá-
rios na velha via crucis ministerial, 
para no fim não dar em quase nada. 
Exceto para os pernambucanos, cea-
renses e baianos.

Segundo declaração de Onyx 
Lorenzoni, a tal força-tarefa dos 
ministros de Bolsonaro fará uma 
primeira reunião amanhã. O gru-
po de parlamentares não divulgou 
ainda uma agenda de trabalho. 
Espera-se que dessa vez as conver-
sas não sejam apenas papo-furado 
de início de governo e legislatura.

E que, em acontecendo um 
verdadeiro mutirão político-admi-
nistrativo, as atenções às questões 
nordestinas possam contemplar 
cada um dos nove estados e que 
tenham rápido efeito nas necessi-
dades prementes das comunidades 
mais carentes. Que não invistam só 
no cabo de força, mas também no ra-
bo sempre esquecido da região.

>> Duro recado. Duríssima a 
nota do Fórum dos Servidores 
Públicos em relação à proposta 
da governadora Fátima Bezerra 
para o pagamento dos salários. 
Para uma liderança do PT que 
sempre esteve à frente da luta 
do setor, é terrível a acusação 
da prática de autoritarismo, 
advinda dos próprios 
sindicalistas.

>> Intempéries. Quase 
200 anos depois de Antonio 
Conselheiro vaticinar que o 
sertão viraria mar, e vice-versa, 
muitas cidades do Nordeste 
experimentam mudanças 
bruscas no clima, com chuvas 
de granizo, tremores de terra, 
ciclones tempestades tropicais 
provocando ondas que avançam 
cidade adentro.

>> Tsunami. Voltaram 
a aparecer em blogs e no 
YouTube notícias e comentários 
preocupados com as atividades 
no vulcão Cumbre Vieja, 
localizado nas Ilhas Canárias 
(Espanha), que corre risco 
de desabar no Atlântico, 
provocando (dizem os estudiosos) 
enorme tsunami que atingiria o 
Nordeste em apenas 6 horas.

>> Forró. A polêmica sobre 
uma base americana no Brasil 
levou a imprensa nacional a 
citar a presença dos dos EUA 
em Natal na Segunda Guerra, 
mas com citações equivocadas 
sobre o termo “for all” referente 
às danças de soldados com 
moças potiguares. Na verdade, 
vem de operários ingleses nas 
ferrovias.

>> Retrato. Está pronta – mas 
não divulgada até agora – a 
foto oficial do presidente Jair 
Bolsonaro para ser afixada em 
repartições públicas. Resta saber 
se os governadores de esquerda 
(no RN, CE, MA, BA, PI, PE e 
PB) irão optar pela imagem do 
Lula, como sugeriu o próprio 
Bolsonaro no SBT.

>> Parapsicólogo. Morreu 
ontem o Padre Quevedo. E 
diferente do que afirmou 
grande parte da mídia 
nacional, ele não ganhou 
fama nos anos 90, mas nos 
70 quando seus livros eram 
populares e sua presença era 
constante no rádio, sempre 
tratando de temas esotéricos. 
Era nossa versão de Erich von 
Däniken, autor de “Eram os 
Deuses Astronautas?”.

Em dez dias de governo
do PT, o primeiro insatisfeito

é o sindicalismo. 
(Gerson M. Nascimento)

O valentão que ameaçou Bolsonaro 
em Alagoas mudou de ideia

após um corretivo de custódia. 

(Sargento Holanda) 

Dólares e euros entrando no 
Brasil, médicos cubanos saindo. 

O que é melhor?
(Jussara Maria Oliveira)

PICARDIA NAS REDES
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do deputado estadual 
Kelps Lima: “Alguns 
me perguntam por qual 
motivo apresentarei 
uma homenagem na 
Assembleia ao policial 
que reagiu a um assalto 
e matou o bandido. É 
simples, estou cansado de 
apresentar Voto de Pesar 
aqui pelo assassinato 
de Policiais. Não quero 
só lamentar, quero 
homenagear quem nos 
protege”;
 
...do jornal Valor 
Econômico: “MEC retira 
exigência para que livros 
abordem violência contra 
mulher”;
 
...do portal Jota: “O 
presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, 
rejeitou o mandado de 
segurança apresentada 
pelo deputado federal 
eleito Kim Kataguri 
(DEM-SP) para que a 
eleição à Presidência da 
Câmara dos Deputados 
fosse realizada com voto 
aberto”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Prioridade. A governadora 
Fátima Bezerra recebeu na 
manhã desta quarta-feira, 9. o 
novo superintendente do Banco 
do Brasil no Rio Grande do Norte, 
Antônio Carlos Servo, para tratar 
da operação de crédito para 
antecipação dos recursos dos 
royalties do petróleo, renegociação 
da operacionalização da folha 
de pagamento dos servidores 
e a regularização dos débitos 
referentes aos consignados. 
Estas medidas são consideradas 
prioridades pela chefe do 
Executivo estadual. 
O desdobramento desta reunião 
acontecerá amanhã, 11, em 
Brasília, onde a governadora e 
o secretário de Planejamento e 
Finanças (SEPLAN), Aldemir 
Freire, estarão reunidos com a 
diretoria do Banco do Brasil.

>> RN na Holanda. Começou 
ontem e vai até domingo, 13, a 
feira de turismo Vakantibeurs, 
em Utrech, na Holanda, e o 
Rio Grande do Norte, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Turismo (Setur), participa pela 
primeira vez com estande próprio 
no evento. Com o objetivo de 
fortalecer o destino, uma comitiva 
de representantes do estado, da 
hotelaria e entidades do trade 
turístico potiguar estão presentes 
durante a feira para divulgar as 
belezas naturais e o destino. 
 
>> Novo voo. Durante o 
primeiro dia de feira, aconteceu 
o lançamento do voo Amsterdã/
Natal, previsto para começar a 
operar já em novembro de 2019, 
com duas frequências semanais. A 
secretária de turismo do RN, Ana 
Maria da Costa, a embaixadora 
do Brasil na Holanda e o prefeito 
de Natal Álvaro Dias receberam 
dos representantes da Corendon o 
folheto de divulgação do voo, que 
foi colocado no sistema anteontem, 
8, e já obteve vendas.

>> Dica. O premiado grupo 
potiguar Macaxeira Jazz 
apresenta o seu mais recente 
álbum Cria, no Buds Pub, nesta 
quinta-feira, 10, a partir das 
20h. Após um longo período de 
apresentações em trio, o quinteto 
em sua formação original traz 
um repertório autoral, produzido 
nos mais de 10 anos de atividade. 
Entrada: R$ 10.

>> Espetáculo. Nos dias 
18 e 19 de janeiro de 2019 
o Grupo de Teatro Facetas 
Mutretas e Outras apresenta 
seus dois espetáculos na Casa 
da Ribeira. Na ocasião serão 
apresentados os espetáculos 
“Sal, Menino Mar” às 16 
horas do dia 19 de janeiro 
(sábado) e “A Jornada de Um 
Imbecil até o Entendimento” 
às 20 horas dos dias 18 e 19 de 
janeiro (sexta e sábado).  As 
apresentações tem ingressos 
sendo vendidos a R$ 15 (meia) 
e R$ 30 (inteira). As senhas 
podem ser compradas pelo 
Sympla ou no local nos dias do 
espetáculo.

Desfile Água de Coco Verão 2019 no 
São Paulo Fashion Week

Vereadora Júlia Arruda 
prestigiando o aniversário da 
querida Cleuze Fiúza

Prefeito Álvaro Dias posando com a comitiva potiguar, da qual também faz 
parte Marcelo Queiroz (Fecomércio) e a secretária estadual de Turismo Ana 
Maria Costa, no espaço dedicado ao Rio Grande do Norte dentro do estande 
da Coredon, feira internacional em Utrecht, na Holanda

Conversa reservada entre o presidente do TCE- RN Poti Jr, o ex-senador 
Garibaldi Alves Filho e o deputado federal Walter Alves, durante posse de 
João Rebouças no TJ-RN

InstagramDivulgação

Instagram

Instagram
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A cantora Simaria, da dupla 
com Simone, anunciou nesta quar-
ta-feira, 9, em entrevista ao Encon-
tro com Fátima Bernardes, da TV 
Globo, seu retorno aos palcos.

A cantora sofreu de tuberculose 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Sua alegria será contagiante. Você conseguirá 
animar todos à sua volta e convencê-los dos seus 
pontos de vista, o que será ótimo no trabalho. 
Não medirá esforços para sair da rotina.

Seus pensamentos estarão confusos. Será preciso 
muito estudo e dedicação para se dar bem em 
entrevista. Encontro com parentes pode acabar em 
discussão. Na união, o par pode estar carente.

No trabalho, você vai querer ajudar todo mundo. 
Tente adotar uma alimentação saudável. 
Precisará ter muito jogo de cintura na paquera. 
Melhor controlar seu estresse no romance.

Cuide bem do seu dinheiro. Fuja de negócios 
fáceis demais. O contato com o público pode 
não ser fácil. Talvez precise fazer reparos no lar. 
Cuidado com mal-entendido no campo afetivo.

Procure ouvir mais do que fala no campo 
profissional. Muito cuidado com colega que 
ultrapassa limites: talvez valha a pena dar um 
chega pra lá. 

Pode falar demais e espantar proposta de 
parceria. Não confie tanto em quem acabou de 
conhecer. Deve preferir ficar em casa. A dois, 
será preciso jogo de cintura e muito amor.

Equilibre seus interesses profissionais e suas 
possibilidades. Atenção ao assinar contratos, 
pois deve mudar de ideia. Tenha mais 
discrição em relação à sua vida amorosa.

Precisará tomar cuidado com as palavras para 
não ser muito rude. Junte-se aos colegas no 
trabalho para melhorar os resultados. Talvez 
volte a estaca zero na paquera.

Sua impressão sobre certas pessoas vai 
se mostrar certeira. Há risco de não se sair 
bem em testes: talvez sua criatividade deixe 
você na mão. 

Sua intuição ajudará nos assuntos de dinheiro. 
O ideal é ouvir mais e falar menos para não 
se meter em bate-boca. Não misture paixão e 
amizade se não quiser perder o(a) amigo(a).

Cuidado com os gastos, pois poderá 
comprar o que não precisa. Não espere as 
oportunidades caírem do céu: vá à luta! Risco 
de conflito em casa. 

A Lua deixará você muito sensível aos 
ambientes. Seu lado sonhador estará à flor 
da pele. No amor, pode preferir lances sem 
muito compromisso, mas cheios de paixão.

Gabriel procura Milu e avisa que fará a cerimônia de posse. Eurico tenta acertar os detalhes para a 
instalação das antenas. Mirtes assiste aos vídeos feitos por Leonardo. Guilherme reclama do emprego de 
garçom. Leonardo conta para Rita de Cássia parte da proposta de Machado para continuar seu filme. 

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

A Guardiã observa quando Américo, embriagado, afirma que o casarão de Julia é dele. Alain discute com Cris, 
depois que Isabel lhe conta que encontrou a moça na casa de Julia. Ana comenta com Edméia/ Grace que 
pressente que a casa de Julia faz mal a Cris. Acreditando que Américo está dormindo, Gentil confessa seu amor.

ESPELHO DA VIDA

Livaldo jura a Samuca que não sabia que a bala era de festim. Agustina e Carmen fazem uma trégua para 
ajudar Dom Sabino a recuperar prestígio na SamVita. Helen se assusta quando Petra diz que está tentando 
recuperar a guarda dos congelados. Waleska conta a Marocas que a operação On The Rocks foi reativada.

O TEMPO NÃO PARA

Após tratar tuberculose, Simaria 
anuncia que voltará aos palcos

RECUPERAÇÃO
Facebook / Reprodução

Cantora foi ao Encontro nesta quarta

Com o tratamento quase 
finalizado, cantora falou 
que durante esse tempo 
aprendeu a dizer não

ganglionar, um tipo raro da doença, 
e ficou afastada dos palcos duas ve-
zes. Hoje, com o tratamento quase 
finalizado, ela falou que durante 
esse tempo aprendeu a dizer não. 
“Não tenham medo de dar não, 
principalmente quando forem pre-
judicar vocês”, afirmou.

Simaria também contou que 
recebeu o apoio dos seus fãs e que ti-
nham até um grupo no WhatsApp. 
“Tem vários grupos de fãs e as me-
ninas escreviam: ‘Simaria, só volte 
quando estiver bem’”. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

Como é
conhecido
Saturno

Variar
(devido
a febre)

O filme
com

textos

Plantação
frequente
em sítios

Entretido
(o aluno)

(?)
poucos: 
gradual-
mente

Alvo dos
cuidados
do vai-
doso

Órgão es-
tadual de
estradas
(sigla)          

A meta
no futebol

Função na
empresa

Sabrina
(?), apre-
sentadora

Primeiro,
numa
série

alfabética
Oswaldo

Cruz,
médico

brasileiro

Presen-
teará

Nó fácil de
desatar (pl.)

Tecla de
gravadores
Fruto da
cidreira

Do, em
espanhol
Combate;

luta

Gás presen-
te na água
Sílaba de
"sarda"

Fixados;
grudados

(?) a corda:
desistir 

Estrondar;
trovejar 

Fundeado
(o navio)
Brado de
incentivo

(?)
Franco,
político

Que traba-
lha com
afinco

Consoantes
de "nuca"

Termo que resume o
restante de coisas de

uma longa lista

Ávido;
guloso

Meiguice;
doçura

Lateral do
corpo

Dia, mês
e ano

A "casa"
do coelho

Tipo
de fita

Encaixe do
parafuso
Recorre ju-
dicialmente

Relativo
(abrev.)

Faz-se na
piscina 

Espécie
de papel
Guias de
cavalos

Período
fértil da
fêmea

PDLV
LEGENDADO

BATALHADOR
NCITOCA
EPORCAIZ

ITAMARREL
APARENCIA
DERPARDO

GOLREDEAS
SATOARAD
ARECDEL

ANCORADOA
EIARUCÇ

HIDROGENIO
SARCOLADOS

3/del. 5/cargo — voraz. 7/delirar. 10/batalhador.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Antônio Wilson de Carvalho – Posto Nicacio Anuciato de Carvalho, CNPJ 09.397.431/0001-08, tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença Operação (RLO), para um posto de com-
bustível, localizado na Rua Coronel João Pessoa, nº 368, Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

MAIKON J. F. DE CARVALHO 
ENGENHEIRO CIVIL

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Posto Lucrécia LTDA EPP, CNPJ 03.248.805/0001-47, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA, a Licença 
de Operação (LO), com prazo de validade até o dia 31 de dezembro de 2023, em favor do 
empreendimento de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Treze 
de Maio, S/N, Centro, Lucrécia/RN. 

Maria Creusiene da Silva 
Sócia proprietária

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

A SNCCPA - Soc.Norteriograndense de Criadores de Cães Pastores alemães, inativa desde 
2001, vem comunicar o encerramento oficial de suas atividades, objetivando a baixa de seu 
registro civil e CNPJ, não havendo patrimônio (físico ou monetário) em seu nome para presta-
ção de contas, tampouco quadro de associados ativos mediante pagamento de mensalidades 
ou promovendo atividades sociais. 

Hânya Pereira Rêgo
Presidente e Responsável perante a Receita Federal.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO IRMÃOS LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.533.200/0001-11  torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA), a Renovação  da Licença de Operação  de nº 2018-128673/TEC/RLO-1219 
com validade até 20/12/2024 para um Comercio Varejista de Combustíveis líquidos com ca-
pacidade de armazenamento  de 75m³ de área ,localizado na RUA RENATO DANTAS – 787 
– CENTRO – CAICÓ - RN

ANDRIER CABRAL
Sócio-Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO IRMÃOS LTDA  inscrito sobre CNPJ: 08.533.200/0001-11   torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te (IDEMA), a Concessão da  Renovação Licença de Operação de nº 2018-127783/TEC/
RLO-1170 com validade até 20/12/2024 para um Transporte de cargas perigosas, localizado 
na RUA RENATO DANTAS – 787 – CENTRO – CAICÓ - RN

ANDRIER CABRAL
Sócio-Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

FRANCISCO FRANCINILDO DE OLIVEIRA - ME, CNPJ 16.709.907/0001-64, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença Prévia, com validade até 28/12/2020, em favor do empreendimento 
Posto de Combustível, localizado na Av. Principal, 145, Banca BR 405, km 91, Melancias-
-Zona Rural, Apodi/RN, CEP 59.700-000.

Francisco Francinildo de Oliveira 
Proprietário

Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N°. 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 
001/2019 e comunica que a sessão de abertura será  às 13:30 horas do dia 23 de janeiro de 
2019, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é a: AQUISIÇÃO 
FUTURA DE FORMA PARCELADA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS. 
Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181.  Edital disponível no site: 
www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

Antônio Marcos Catarina
São Miguel do Gostoso/RN, 09 de janeiro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Erika Heronildes Costa da Silva - Coordenadora de Compras Governamentais
Natal/RN, 09 de janeiro de 2019

O Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e dos 
Recursos Humanos, por meio da sua Coordenadoria de Compras Governamentais, conforme Portaria 
n° 008/2018-GS/SEARH, torna pública a Cotação de Preços para o seguinte objeto: Material de 
consumo – café, açúcar e adoçante. Ficam as empresas interessadas devidamente convocadas a 
apresentarem cotação de preços, do processo em epígrafe e disponibilizado através do site: 
www.searh.rn.gov.br, no link: Registro de Preços e por meio de solicitação nos e-mails: 
crpsearh@gmail.com, crp@rn.gov.br. Encaminhar a proposta comercial, devidamente assinada e 
digitalizada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste aviso.

REGISTRO DE PREÇOS/SEARH
Número do Processo: 00110023.000659/2018-33

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS – SEARH

Touros/RN, 09 de janeiro de 2019.
Thiago Antunes Bezerra

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço Global. Objeto: Registro de 
preços para contratação de empresa para prestação de serviços funerários completos, a 
fim de atender as necessidades das famílias carentes deste município, assistidas pelo 
Fundo Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 22 de janeiro de 2019, às 09 Horas, 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos 
Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o 
Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço 
Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 001/2019 – PMT

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço por item. Objeto: registro de 
preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de refeições, para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e 
demais Secretarias deste Município, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 22 de janeiro de 2019, às 11 Horas, 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos 
Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o 
Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço 
Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

Touros/RN, 09 de janeiro de 2019.
Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 002/2019 – PMT

 PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 003/2019 – PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço Global. Objeto: registro de 
preço para contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de 
microcomputadores e serviços de rede, para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto e demais Secretarias deste Município, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 22 de janeiro de 2019, às 
15 Horas, Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom 
Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa 
Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município 
de Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no 
Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

AVISO DE LICITAÇÃO

Touros/RN, 09 de janeiro de 2019.
Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro

Diretora de Empreendimentos
Eng.ª Maria Geny Formiga

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença Simplificada do SES  ETE 
Liberdade do Município de Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte.
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Presidente da FNF denuncia a falta
de apoio ao futebol profissional no RN

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RN

Em entrevista à 97,9 FM, dirigente José Vanildo denunciou a falta de apoio dos poderes públicos e
do empresariado local. Ele sugere criação de programa de incentivo fiscal para a compra de ingressos

O presidente da Federação 
Norte-rio-grandense de Futebol 
(FNF), José Vanildo, denunciou a 
falta de apoio dos poderes públicos 
e do empresariado local ao futebol 
profissional do Estado.

Segundo o dirigente do futebol 
potiguar, facilitaria muito se os 
times fossem tratados como pa-
trimônio do RN. “A Federação de 
Futebol nunca recebeu do poder 
público. É feito à força de investi-
mento de marketing privado”, cri-
ticou, em entrevista ao programa 
Manhã Agora, na Agora FM (97,9). 
Ainda de acordo com o presidente 
da FNF, faltam políticas públicas 

que incentivem o fortalecimento 
dos clubes profissionais. 

De acordo com o dirigente, uma 
ideia levada pela Federação para o 
Governo do Estado é a criação de 
um programa de incentivo fiscal 
em que o contribuinte possa trocar 
suas notas fiscais por ingressos pa-
ra eventos culturais e esportivos. 
“Já conversamos com a governa-
dora Fátima Bezerra e ela ficou 
bastante interessada nesse projeto 
que beneficia não só o futebol, mas 
a cultura do Estado”, explicou.

José Vanildo ocupa a presidên-
cia da FNF desde 2007. O atual 
mandato se encerra em 2022.l José Vanildo é presidente da Federação de Futebol do RN desde o ano de 2007

MUDANÇA

Cruzeiro corre atrás do 
potiguar Rodriguinho, 
ex-Corinthians

O Cruzeiro tem um nome de 
peso definido para ocupar a lacuna 
deixada por Arrascaeta, de malas 
prontas para o Rio de Janeiro. O 
clube mineiro negocia a contratação 
do meia Rodriguinho, do Pyramids, 
do Egito, e que teve destaque no 
Brasil atuando pelo Corinthians. 
O jogador foi um pedido feito pelo 
técnico Mano Menezes, que já 
tentou sua contratação em outros 
momentos, mas não teve êxito pela 
questão financeira.  l

Alexandre Schneider / Getty Images

Meia é atleta do Pyramids (Egito)

INÉDITO

Visão Celeste vence e 
se classifica na Copa 
São Paulo de Futebol

A equipe potiguar do Visão 
Celeste avançou para a segunda 
fase da competição da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. O time de 
Parnamirim venceu o Uberlândia 
por 2 a 0 e garantiu uma das duas 
vagas do Grupo 30 para a segunda 
fase do torneio. 

O América foi derrotado pela 
Internacional de Limeira por 4 
a 3. Com o resultado, o outro 
representante potiguar foi eliminado 
do compeonato de juniores.l

Reprodução / FPF

Time potiguar venceu dois jogos

América e Santa Cruz fecham 
primeira rodada do Potiguar 

ESTADUAL

A primeira rodada da Copa 
Cidade do Natal, equivalente ao 
primeiro turno do Campeonato Po-
tiguar 2019, será  encerrada nesta 
quinta-feira, 10, com duas partidas. 
Em Natal,  o América vai enfrentar 
o Santa Cruz de Natal, a partir das 
20h. O outro confronto desta quinta-
-feira, também às 20h, será a parti-
da entre Assu e Força e Luz.

Para a estreia no Campeonato 
Potiguar, o time americano será 
liderado por Luizinho Lopes. A 
equipe deve contar com parte das 15 
contratações feitas para a tempora-
da 2019. 

O jogo Assu e Força e Luz esta-
va marcado para acontecer no dia de 
abertura do torneio, na quarta-feira, 
9, mas foi adiado atendendo solici-

tação da diretoria do Assu, em con-
cordância com a equipe adversária, 
mantendo-se o horário de disputa, 
às 20h. O jogo pela 1ª rodada será 
realizado no Edgarzão, em Assu.

Os outros dois próximos jogos do 
Força e Luz também tiveram mu-
dança na data. A primeira aconte-
ceu na partida contra o Santa Cruz 
de Natal, em duelo na Arena das 
Dunas, que sairá do domingo, 13, 
às 16h, para a segunda-feira,  14, às 
15h. A partida é válida pela segun-
da rodada da competição. A outra 
modificação será entre Potiguar e 
Força e Luz, pela terceira rodada do 
Estadual. O jogo, que estava agen-
dado para o dia 16 de janeiro, foi 
adiada para o dia 17 de janeiro, às 
20h, no Estádio Nogueirão.l

PEDIDO DE  LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO

BRAZ LUIZ DA SILVA, CPF: 019.443.984-49, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Regularização de Operação, para projeto de Carcini-
cultura numa área de 0,17ha, localizada no Sitio Ilha Nova II, Zona Rural, Nísia 
Floresta- RN.

BRAZ LUIZ DA SILVA
Proprietário


