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Construção do aeroporto de São Juiz quebra sigilo de empresa
Gonçalo teve propina, diz delator que foi contratada por Fátima
Segundo empresário José Antunes Sobrinho, contratos
fictícios foram realizados para desviar recursos públicos.
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Criada dois meses antes do 1° turno, Brasil de Todos
Ltda recebeu R$ 1,9 milhões da campanha da petista.

NATAL

Terça-feira,
12 de março de 2019
Edição nº 507 | ano 3

FILIADO A

TEMPO

MAX: 32 ºC
MIN: 23 ºC

JORNAL DIÁRIO DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H
TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

REFLEXO DA PARALISAÇÃO 10

Porto de Natal deixará de
exportar 3 mil contêineres
Estimativa é apenas para o mês de março. No mês passado, maior operadora do terminal suspendeu atividades
após operação encontrar mais de três toneladas de cocaína em meio a frutas que deveriam ir para a Holanda.
FINANÇAS 07

MOBILIDADE 05
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Em 2017, Senar
arrecadou mais de
R$ 8 milhões só no
RN, aponta balanço
Maior parte da receita foi proveniente
de contribuições repassadas pela
União. Entidade compõe Sistema
S, que tem gastos questionados por
novo governo federal.
ESTADUAL 07

Arena tenta impedir
ambulância de entrar
no gramado e atrasa
atendimento a atleta
Acesso foi feito, principalmente, pela
área externa do campo, que possui
grama sintética, justamente pelo fato
de o motorista ter sido orientado a
não trafegar pela grama original.

Trecho contemplado será entre a Igreja Universal do Reino de Deus, em Lagoa Nova, e a praça das Flores, em Petrópolis

Prefeitura reinicia recapeamento

Realizadas pela construtora CLC depois de problemas com antiga vencedora
da licitação, as obras têm prazo de até quatro meses para serem concluídas.
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Sangria pelo Judiciário

lém da Justiça do Trabalho, outros cinco órgãos do Poder
Judiciário precisaram de auxílio do Executivo para
conseguirem cumprir a regra que limita o crescimento das
despesas à inflação no ano passado. Ao todo, eles consumiram R$ 1,2
bilhão em gastos que originalmente poderiam ser destinados pelo
governo a outras áreas, consideradas mais prioritárias. O Executivo
cedeu, ao todo, R$ 2,104 bilhões de sua fatia dentro do teto de gastos
para que os demais órgãos da União pudessem alocar suas despesas
excedentes sem violar a regra.

jtpinheirojh@gmail.com

Complexa e inadiável

Formação dos
cidadãos é esquecida
e prioriza-se a
conquista dos
militantes políticos”

Presidente Jair Bolsonaro sobre suposta
implementação de “ideologia de
esquerda” em ambientes acadêmicos

invocado pelo conselheiro, não
pode, portanto, se deter em “fatos”
ou “casos concretos” no momento
do esclarecimento da consulta.

>> Excesso de preciosismo 2.
Explica-se a “ilegitimidade”. Pelo
Regimento Interno, só podem
fazer consultas ao TCE chefes
dos poderes do Estado e dos
municípios, secretários estaduais
e municipais e dirigentes de
órgãos da administração indireta.
O Procon, ligado à Secretaria
Estadual de Justiça e Cidadania
(Sejuc), não se enquadra em
nenhum desses casos.

>> Férias e 13°. O deputado
estadual Allyson Bezerra
(Solidariedade) explicou à Coluna
do Agora que não pretende
embolsar “nenhum centavo” de
férias ou 13° salário – benefício
aprovado pelos parlamentares
antes do Carnaval. Segundo
Allyson, que está em seu
1° mandato na Assembleia
Legislativa, todo o recurso será
destinado a instituições que
prestam serviços sociais no Estado.

José Aldenir / Agora RN

>> Excesso de preciosismo 1. O
presidente do Tribunal de Contas
do Estado (TCE), conselheiro
Poti Júnior, se negou a responder
uma consulta formulada pelo excoordenador geral do Procon no Rio
Grande do Norte, Jandir Olinto
Ferreira da Silva. Exonerado
no mês passado, Jandir Olinto
perguntou de boa-fé ao TCE,
quando ainda estava no cargo,
como poderia gastar recursos do
Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor, sob sua gestão. O
conselheiro invocou o Regimento
Interno do Tribunal para afirmar
que não poderia responder a
solicitação porque Jandir Olinto
não teria legitimidade para fazer a
consulta.

>> Excesso de preciosismo
3. A despeito disso, Poti Júnior
também alegou – seguindo
parecer do Ministério Público
de Contas – que não cabe ao
Tribunal de Contas fazer “mero
assessoramento” dos órgãos
públicos, e sim dirimir dúvidas
apenas quanto a interpretação
de leis ou regulamentos da Corte
relativos a ações de controle. O
TCE, segundo o Regimento Interno

JOAQUIM
PINHEIRO

“

redacao@agorarn.com.br

>> Excesso de preciosismo
4. A resposta do conselheiro à
consulta do coordenador do Procon
demonstra como a burocracia
trava (para não dizer atrapalha)
a gestão pública no Brasil. Por
mero preciosismo do presidente do
Tribunal de Contas, a dúvida de
um ordenador de despesa pública
ficou sem resposta, dificultando a
decisão do gestor, que justamente
buscou um aconselhamento do
órgão de controle para fazer as
escolhas corretas. E se o gestor
errar, quem se responsabiliza?

>> Diretora legislativa.
Ex-secretária-chefe do Gabinete
Civil do Governo do Estado
(no governo Robinson Faria),
Tatiana Mendes Cunha (foto)
foi nomeada pelo presidente
da Assembleia, deputado
Ezequiel Ferreira (PSDB), para
o cargo de diretora legislativa.
Ela ocupa o lugar deixado por
João Maria Vieira de Freitas,
exonerado na sexta-feira, 8.
José Aldenir / Agora RN

>> Esclarecimento. Allyson
relatou, ainda, que não estava
presente na reunião do Colégio
de Líderes que decidiu pela
votação do projeto no plenário sem
tramitação prévia nas comissões
legislativas. Ele disse que estava
em Brasília, onde participou
de reuniões de trabalho com os
senadores Styvenson Valentim
(Podemos) e Zenaide Maia (PHS).
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A reforma da Previdência é
urgente que seja feita para não
inviabilizar o País. É inadiável pela
importância e complexidade do
problema. A população tem que
entender isso e não se deixar levar
por bravateiros de ocasião. Não
é possível que, por injunções de
natureza ideológica, a reforma, que
é a mais importante de todas, seja
postergada, causando prejuízos
à Nação e em particular aos
aposentados. Essa gente precisa se
conscientizar que, se a reforma da
Previdência não for feita agora, vai
faltar dinheiro para pagar inativos
e pensionistas num futuro bem
próximo. Os atuais congressistas –
deputados e senadores – têm uma
grande responsabilidade nesse
momento delicado da vida nacional.
E os próprios governadores, também.
Estes, entretanto, devem articular
junto às suas bancadas, na Câmara
e no Senado, para essa grande
empreitada. O presidente Jair
Bolsonaro precisa compor sua base
política nas duas casas legislativas
para que não aconteçam surpresas
desagradáveis, e a reforma da
Previdência não seja mais uma vez
colocada em segundo plano.

1 Leitura Rápida
>> Audiência crescente.
Diretores do grupo
Agora RN estão
impressionados com
a crescente audiência
do programa “A Hora
é Agora” apresentado
pelo ex-vereador
Renato Dantas,
com participação dos jornalistas
Joaquim Pinheiro e Jalmir Oliveira
(Fala Mansa). São inúmeros apelos
dos ouvintes para que Renato seja
candidato na próxima eleição.
>> Sem mandato. O vereador
Franklin Capistrano informa que
deixará a vida pública após cumprir
sete mandatos de vereador em
Natal. Apoiará o seu atual chefe
de gabinete, Lázaro Germano em
2020. Franklin vai se dedicar tempo
integral à medicina.

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes
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SUSPEITA

Juiz quebra sigilo de empresa
que prestou serviços a Fátima
Principal motivação é um pedido da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE),
que investiga a suposta captação e gastos ilícitos na campanha petista
José Aldenir / Agora RN

O juiz Ricardo Tinoco de Góes, do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-RN), quebrou o sigilo bancário
da empresa Brasil de Todos Comunicação Ltda, que prestou serviços à
campanha da governadora Fátima
Bezerra (PT) e do vice-governador
Antenor Roberto (PCdoB) nas eleições do ano passado.
A decisão foi publicada no Diário
da Justiça Eletrônico na última sexta-feira, 8, mas está datada de 25 de
fevereiro. A principal motivação para
a quebra do sigilo é um pedido da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE),
que investiga a suposta captação e
gastos ilícitos na campanha.
Na representação, a PRE alegou
que a quebra do sigilo bancário da
empresa vai ajudar a elucidar o destino das verbas utilizadas no período
eleitoral, contribuir para a identifi-

Em campanha, governadora Fátima Bezerra repassou R$ 1,9 mi à Brasil de Todos
cação dos envolvidos e esclarecer a
finalidade dos recursos empregados
durante todo o período de campanha.
A empresa Brasil de Todos, criada
em 21/08/2018, recebeu R$ 1,9 milhão
de um total de R$ 5,2 milhões arreca-

dados por Fátima Bezerra através do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. O não-esclarecimento total da destinação da verba foi um dos
motivos para a PRE aprovar apenas
com ressalvas as contas da petista. l

José Cruz / Agência Brasil

Ex-ministro foi candidato a presidente

CANDIDATO DERROTADO

Ciro Gomes chama
Bolsonaro de “garoto
de 13 anos tuiteiro”
Em uma série de fortes críticas
a Jair Bolsonaro e sua equipe, o exministro e ex-candidato à Presidência
Ciro Gomes (PDT) classificou nesta
segunda-feira, 11, o presidente como
um “adolescente tuiteiro” e o governo
como uma “confusão”.
“Eu prometi que só iria fazer
crítica depois dos 100 primeiros dias
de governo, mas está impossível
porque tem este bando de boçal que
está brincando de governar”, disse.
“Botaram um garoto de 13 anos, um
adolescente tuiteiro para governar
o País”. A declaração foi feita em
evento do Instituto para Reforma das
Relações entre Estado e Empresa
(IREE), em São Paulo. l
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O Kumon utiliza uma programação de
estudos exclusiva, que respeita as necessidades de cada criança. Com isso, dia a dia,
seu ﬁlho desenvolve habilidades que o
tornarão mais independente e conﬁante para
progredir tanto na escola como na vida. Com
o Kumon, seu ﬁlho aumenta a concentração,
acelera o raciocínio e desenvolve o hábito de
estudar. Aprende por ele mesmo e para ele
mesmo.
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DENÚNCIA

Delator diz que Engevix pagou propina
na obra do aeroporto de São Gonçalo
Empresário José Antunes Sobrinho participou das obras nos terminais de Brasília e de São Gonçalo do
Amarante; contratos fictícios foram realizados para desviar recursos e beneficiar agentes públicos
José Aldenir / Agora RN

O Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, foi utilizado no pagamento
de propinas para agentes públicos,
segundo delação premiada do proprietário da construtora, Engevix,
José Antunes Sobrinho, que revelou
ter assinado contratos fictícios para
desviar recursos.
Além do terminal aéreo potiguar,
o Aeroporto Internacional de Brasília também é citado no esquema de
pagamento de propina. O acordo de
delação de José Antunes – o segundo desde 2015 – foi homologado este
ano pelo Supremo Tribunal Federal.
O primeiro acordo não foi aceito pela
Procuradoria-Geral da República. O
conteúdo da delação foi revelado pelo
jornal O Globo.
Vale lembrar que a Engevix participou das obras dos aeroportos de
Brasília e de São Gonçalo do Amarante, quando fez parte do consórcio
Inframérica, até 2015. As investigações nos contratos da empresa fazem
parte dos diversos desdobramentos
da Operação Lava Jato, de 2014.
Segundo o empresário, a empresa aceitou repassar R$ 480 mil,
em 2014, por meio de um contrato

Aeroporto Internacional Aluízio Alves foi inaugurado em 9 de junho de 2014
fictício com um escritório de advocacia. De acordo com José Antunes, os
serviços não foram realizados, pois o
dinheiro foi repassado aos lobistas
Milton Lyra e Victor Colavitti.
Em troca dos recursos, de acordo
com a delação, a Engevix receberia
uma “ajuda” dos lobistas, ligados à
diretoria da Caixa Econômica Federal e ao MDB na liberação de uma
linha crédito do BNDES, cujo dinheiro seria transferido pela Caixa,
em 2014.
Ainda segundo José Antunes,

os lobistas se apresentaram como
representantes dos interesses do
MDB. No entanto, os lobistas não
deixaram claro quem receberia a
propina nem como fariam a liberação dos recursos, mas citaram ter
influência junto a Gilberto Occhi,
que vice-presidente do banco entre
2013 e março de 2014. E que, ainda
em 2014, assumiu o Ministério das
Cidades.
A delação premiada detalha que,
após os pagamentos dos valores indevidos ao escritório de advocacia, a

linha de crédito foi liberada.
Outro caso de pagamento propina, segundo José Antunes, ocorreu
na construção da área de tanques de
combustível nos aeroportos de Brasília e de São Gonçalo do Amarante.
Segundo ele, as obras foram pagas
por um contrato firmado pela Engevix com um grupo de empresas do
setor de combustíveis, capitaneado
pela BR Distribuidora.
Representantes de duas operadoras da BR Distribuidora, delatou
José Antunes, falaram sobre a necessidade de superfaturar as obras
para haver margem destinada ao
pagamento de propina a agentes
públicos. O delator não descreveu o
nome das operadoras, mas apontou
que um dos beneficiários seria o ex-deputado Vicente Cândido (PT).
Ainda de acordo com o delator,
os contratos firmados pela Engevix
foram de R$ 34 milhões para o aeroporto de Brasília e R$ 7 milhões para
o de São Gonçalo do Amarante. Cerca de R$ 2 milhões foram desviados
para o pagamento de propina, cuja
transferência aconteceu por meio
de contratos fictícios com empresas
indicadas pelas operadoras. l

RN têm políticos envolvidos no recebimento de propina
A delação de José Antunes Sobrinho não traz o detalhamento de
nomes de agentes públicos do Rio
Grande do Norte no esquema de propinas no Aeroporto de São Gonçalo
do Amarante. No entanto, em outras
investigações ainda em curso, diversos políticos potiguares estão arrolados em processos relacionados com a
Operação Lava Jato.
O último caso é o da ex-governadora do Rio Grande do Norte (20112014) e atual prefeita de Mossoró,
Rosalba Ciarlini (PP), que foi acusada por delatores da empreiteira
OAS de ter recebido R$ 16 milhões
em caixa 2 proveniente da obra de
construção da Arena das Dunas. O
caso foi revelado no fim do mês de fevereiro. A delação afirma que foram
distribuídos cerca de R$ 125 milhões
para 21 políticos de oito partidos. Rosalba foi a única a ser citada do RN.
Outro nome citado como beneficiário de propinas é o do ex-depu-

tado federal e ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que,
inclusive, já foi condenado a uma
pena de oito anos e oito meses de
prisão, em regime fechado e multa
de R$ 1 milhão. A condenação decorre dentro das investigações da
Operação Sépsis, para pagamento
de propina para liberação de recursos do FI-FGTS.
Em outro processo, em julho
do ano passado, o juiz Vallisney de
Souza Oliveia, da 10ª Vara Federal
de Brasília, aceitou denúncia contra Henrique Alves por lavagem de
dinheiro. Alves é acusado de tentar
ocultar em paraísos fiscais dinheiro
desviado das obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Foram
encontrados extratos em bancos estrangeiros que mostram uma transferência de R$ 3 milhões feita pelo
ex-deputado.
O ex-governador Robinson Faria
e o filho, o deputado federal Fábio

José Aldenir / Agora RN

Ex-governadora Rosalba Ciarlini
Faria, foram citados na delação de
Ricardo Saud, o ex-diretor de relações institucionais da J&F. Ele disse
que a empresa pagou R$ 10 milhões
aos dois políticos. Em troca, o governo potiguar daria “privilégio” à construtora em obras no Rio Grande do
Norte. No entanto, em fevereiro des-

te ano, a ministra Rosa Weber, STF,
mandou arquivar uma investigação
envolvendo os potiguares.
O ex-senador José Agripino Maai também teve o nome citado em
delações premiadas. Uma ação do
Ministério Público Federal aponta
que o político recebeu recursos do
empresário José Adelmário Pinheiro
Filho, o “Léo Pinheiro”, ex-presidente
da OAS. O processo trata do recebimento de quase R$ 1 milhão em
propina em troca de auxílio à empreiteira, responsável pela construção do
estádio Arena das Dunas, em Natal.
O processo ainda tramita na Justiça.
Por fim, o ex-senador Garibaldi Alves Filho, que também teve o
nome citado em investigações relacionadas à Lava Jato, por suposta
prática de corrupção e lavagem de
dinheiro na Transpetro. Em 7 de fevereiro, o ministro Edson Fachin, do
STF, arquivou as denúncias contra o
político potiguar. l
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Prefeitura reinicia recuperação
da Hermes e da Salgado Filho
Realizadas pela construtora CLC após problemas com antiga vencedora
da licitação, as obras têm prazo de até quatro meses para serem concluídas
José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal anunciou
a retomada das obras de recapeamento asfáltico das avenidas Salgado Filho e Hermes da Fonseca.
O trecho contemplado será entre a
Igreja Universal do Reino de Deus,
em Lagoa Nova, e a praça das Flores, em Petrópolis. No meio do ano
passado, o sentido Centro/zona Sul
já havia sido restaurado. O valor
total da obra é de R$ 1.894.246,74.
Realizadas pela construtora
CLC, as obras - que deveriam ter
sido iniciadas após o encerramento
desta reportagem, na madrugada
desta terça-feira, 12 - têm prazo de
até quatro meses para serem concluídas. “Queremos finalizar muito
antes desse período. Se o tempo de
chuvas amenizar, o trecho será
concluído bem antes disso”, afirma
o secretário municipal de Obras
Públicas e Infraestrutura (Semov),
Tomaz Pereira Neto.
De acordo com o secretário,
a Prefeitura do Natal aplica no
recapeamento uma contrapartida
financeira de R$ 521.951,32. “Essa é uma obra que deveria estar
finalizada desde o ano passado.
Infelizmente, por questões burocráticas com a empresa que venceu
a última licitação, tivemos problemas e um atraso muito grande.

Obra de recapeamento no sentido Centro/zona Sul já foi realizada em 2018
Conseguimos fazer o trecho Centro/zona Sul, mas deixamos pendente esse outro lado. Agora, com
todo o empenho da Prefeitura e da
empresa CLC, vamos fechar essa
grande obra, que dará uma vida
útil gigantesca para todo aquele
corredor, passagem de inúmeros
veículos, muitos deles grandes
caminhões e ônibus pesados”, complementa Tomaz Neto.
Durante o período dos serviços,
o trânsito na via sofrerá pequenas
alterações. “Faremos o recapea-

mento por etapas, em quarteirões.
Por isso, interditaremos uma das
três vias que compõem as avenidas, deixando que os veículos
trafeguem nas duas restantes”,
explica o titular da Semov.
Logo após o recapeamento, o
trecho passará pela pintura de suas faixas. “Esse serviço será tocado
pelos profissionais da STTU [Secretaria de Mobilidade Urbana],
que deverão terminar o processo
em pouco tempo”, encerra o secretário de Obras. l

PRÓ-TRANSPORTE

Governo do Estado começa obras na
rotatória da Itapetinga, na zona Norte

Governo do RN / Reprodução

O Governo do Estado deu início
nesta segunda-feira, 11, à obra da
rotatória localizada no cruzamento
das avenidas Itapetinga e Rio Doce,
na divisa dos bairros Lagoa Azul
e Potengi, na zona Norte de Natal.
Com as chuvas, o local tem imposto
dificuldade aos motoristas.
Segundo a Secretaria Estadual
de Infraestrutura (SIN), responsável
pelas obras, dentro de 60 dias o serviço estará concluído. A obra inclui
pavimentação, drenagem, calçada e
iluminação das vias.
“É inadmissível que uma obra
desta grandeza, de extrema necessi-

dade para mobilidade urbana, tenha
ficado tanto tempo abandonada.
O que estamos fazendo aqui não é
nenhum favor para a comunidade,
mas é nosso dever melhorar tudo o
que possa valorizar a qualidade de
vida da nossa população”, destacou
a governadora Fátima Bezerra, que
esteve no local nesta segunda-feira.
O custo total da obra é de R$
732 mil, sendo a maior parte, R$ 445
mil, oriunda de recursos próprios do
Estado, e R$ 287 mil, de contrato
firmado com a Caixa Econômica Federal. A rotatória integra o projeto
Pró-Transporte. l

Serviços vão custar R$ 732 mil

José Aldenir / Agora RN

Governadora do RN, Fátima Bezerra

UNIÃO

Estados do Nordeste
querem consórcio
para unificar compras
O Rio Grande do Norte e
os outros oito estados da região
Nordeste pretendem se unir
num consórcio para unificar e
baratear a aquisição de materiais,
compartilhar tecnologias de gestão
e propor integração de quadros
de profissionais na atuação em
frentes como saúde, segurança
e educação. Um protocolo de
intenções deverá ser assinado na
próxima quinta-feira, 14, no Palácio
dos Leões, sede do Governo do
Maranhão.
A medida deve ajudar os
governadores a poupar recursos
e lidar com a falta de espaço no
orçamento para realizar novos
concursos e suprir deficiências de
pessoal. Cinco dos nove estados
da região - o RN incluído - já
ultrapassaram o limite de gastos
com salários e aposentadorias,
segundo dados de 2017 divulgados
pelo Tesouro Nacional, e há atrasos
de salários.
O Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável do
Nordeste, que está sendo chamado
apenas de Consórcio Nordeste,
começou a ser gestado na Bahia
e ganhou a adesão de todos os
estados da região, que já tinham
um Fórum de Governadores que
vinha atuando de maneira conjunta
em discussões como a reforma
da Previdência. A reunião desta
semana é o primeiro passo para
dar ao grupo uma personalidade
jurídica, com CNPJ e Conselho
de Administração, que passará
a centralizar, por exemplo, as
encomendas de medicamentos para
a região Nordeste.
O governador do Piauí,
Wellington Dias (PT), explica que a
iniciativa traz “ganho de escala” às
aquisições e terá como resultado a
economia de recursos para todos
os Estados que integram o grupo.
Insumos da área de saúde, por
exemplo, são comercializados em
dólar, e a ampliação no volume das
encomendas vai dar ao consórcio
maior poder de barganha para
negociar descontos. l
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O coração é um
caçador solitário”
Carson Smith McCullers,
escritora, EUA (1917-1967).

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> Fome. O prefeito Álvaro
Dias ainda vive a quarta-feira de cinzas tendo que
equacionar a dívida da
Prefeitura junto a alguns
fornecedores da merenda
escolar. A fome é a pior de
todas as aulas.

>> Estilo. O ex-deputado
Rogério Marinho continua na
ira contra os sindicatos, como
se buscasse a extinção da
ação sindical. Segunda a Veja, é dele a idéia da contestar
os acordo dos dissídios.

>> Aliás. Na área da educação, vendida nos últimos
anos como um paraíso, os
problemas não são poucos
nem baratos. Mas Álvaro
prefere enfrentá-los com
a força do seu silêncio
enigmático.
>> ‘Alvoroço’. Será este o
título no cinema do romance
de Racine Santos ‘Macaíba
em Alvoroço’. Iaperi Araujo
concluiu o roteiro que mereceu os elogios do crítico de
cinema Valério Andrade.
>> Humor. Contardo
Calligaris, psicanalista e
colunista da Folha, cunhou
a expressão que define
as patriotadas do sempre
vigoroso Jair Bolsonaro:
patriotice. O patriotismo
elevado ao patético.
>> Aliás. Por falar nas coisas da grande moda, de Paris
vem a notícia que o novo
tema do look da temporada
é inspirado nos uniformes de
caça e guerra. Nossas capivaras vão virar caçadoras.
>> Rastros. Os olhos
atentos dos pesquisadores
se voltam para o estudo
dos rastros. Como foi na
antiguidade, os rastros voltam a revelar os caminhos
humanos. Mas, agora, nas
trilhas virtuais.
>> Poesia. Da poetisa
Sarah Kersley, por entre
as páginas da Tipografia
Oceânica: “A tarde não
tem lugar / para quem olha
os próprios pés e o sol / se
põe com pressa no final do
expediente”.

Por delicadeza
Com o tempo, Senhor Redator, a gente vai percebendo que
é verdadeira a revelação do poeta
Arthur Rimbaud - é possível perder
a vida por delicadeza. Ele confessa
que a perdeu e foi assim, exatamente assim, vendo fugir as ‘primaveras plenas e floridas’. A vida
nos cerca dos mais doces amavios,
mas, muitas vezes, não nos faz donos para sempre. Vem o outono,
tangido pelo tempo cinza, e os
sonhos ficam pardos, bastardos de
um mundo preso pelo abandono.
As coisas possíveis são ao mesmo tempo impossíveis, e tudo porque viver é apenas uma sensação.
Se há certezas e incertezas a vida
inteira, é porque a vida não se faz
tão sincera como um varal de roupas expostas aos olhos do mundo
sob o sol da vida que a tudo ilumina e revela. Depois, ninguém resiste à fortuna dos sonhos se neles
não pressentir algo de profundamente indispensável. Nada é inadiável se não tem dentro si mesmo a
inenarrável força do desejo.
Li não sei quando e já não
lembro onde, que a vida esconde
um labirinto de suspeições. Seguir
a trilha é tentar deslindar seus
mistérios. No labirinto, a solidão
é invencível. Caminha-se sozinho
e sozinho nos é dado, ou não, o
mundo e seus atavios. Como Rousseau nos seus velhos devaneios
de caminhante solitário, todo
mundo tem, de verdade ou não,
pouco importa, uma ilha. E nela
caminha. Com a alma quieta ou
arrebatada pelas mais estranhas
sensações.

Assim como todos correm o
risco do poeta de Charleville, de
perceber que há em tudo, até nas
mais delicadas amizades, uma
beleza suave e fugidia. E como
ele mesmo avisa, uma vez esquecidas, vão-se as primaveras. Não
naquele sentido vulgar da canção
popular dos que partem levando
a saudade e dos que ficam chorando de dor. Não. De algo mais
profundamente
imprescritível,
além do tempo, se visto nas horas
que passam, as horas desse tempo comum.
Umberto Eco, no ensaio sobre
o segredo, ele que tanto acreditava
numa essencialidade da imperfeição, avisa que a revelação sempre
causa muito mais danos a quem
revela, e só algumas vezes a quem
recebe a revelação. Tenho impressão, pode ser mesmo só a impressão, ninguém administra segredos
inconfessáveis sem viver o perigo
da revelação e de perdê-los. Deve
haver, entre a dor e o prazer, uma
misteriosa fraternidade que reinventa a arte de viver.
No fim, e ao cabo, um cronista, e se inutilmente lírico, sempre
fracassa nos insondáveis labirintos
das almas objetivas. Se seus fracassos são humanamente compreensíveis, também o são imperdoavelmente presos ao jogo da vida, esse
jogo de todo dia. Voltando a Rimbaud, cada um, à sua maneira, perde a vida por delicadeza. Uns mais.
Outros menos. Alguns a perdem
por nada. Como os pássaros que
cantam inutilmente para as águas
cansadas de um lago sem vida.

>> Cena. Caminhemos na trilha da exclusão: o ex-prefeito Carlos Eduardo está impedido de disputar a Prefeitura de Natal. Sua mulher, Andréia
Ramalho, também. O prefeito Álvaro Dias é do PMDB e não do PDT, o
partido de Alves que teve em Natal a maioria consagradora de noventa
mil votos. Restam as dúvidas que só serão dirimidas no final do primeiro
semestre de 2020, ano da eleição: Alves apoia Dias? E Dias, sem Alves,
ganha a eleição aqui em Natal?

>> Como. Os sindicatos,
em nome da sobrevivência, vinham pactuando a
contribuição legitimados por
sob a orientação da Justiça
do Trabalho. Mas Rogério
quer impedir com a PECBolsonaro.
>> Efeito. Na estratégia
a obsessão cega. Cegou
Napoleão e depois Hitler.
O radicalismo impediu que
Rogério Marinho não fosse
um regente da orquestração
entre fortes e fracos. Uma
pena.
>> Grana. O problema
maior não é conseguir grana
federal. A área de segurança
tem hoje cerca de R$ 120
milhões para investir. O desafio é ter recursos para uma
manutenção do seu aparato.
>> Exemplos. A segurança problemas orçamentários os mais simples,
como recursos para pagar
as diárias operacionais,
manutenção de viaturas
e combustível. É ai que o
aparelho policial falha.
>> Creia. No Detran é
assim: os funcionários não
param o rodízio de oito da
manhã às dezoito da noite,
todos lá. Não adianta: tem
a clínica médica que não
atende entre uma e quatro
da tarde.
>> Pior. Depois de três
filas e tudo pago, ouve
que aquela clínica, das 13
às 16h, só atende noutro
shopping. O cidadão tenta
marcar para o médico que
está atendendo no Via
Direta. Não pode.
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FINANÇAS

Em 2017, Senar arrecadou mais
de R$ 8 milhões apenas no RN
Maior parte da receita foi proveniente de contribuições repassadas pela União.
Entidade compõe Sistema S, que tem gastos questionados por novo governo
José Aldenir / Agora RN

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do
Norte (Senar/RN) arrecadou pouco
mais de R$ 8 milhões em 2017, ano
do último relatório de gestão fechado pela entidade. O valor (exatos
R$ 8.071.994,18), segundo o próprio balanço, foi 4,1% maior do
que o recolhimento do ano anterior
(2016), quando a arrecadação foi de
mais de R$ 7,7 milhões. Os dados
estão no Portal da Transparência
da entidade.
A maior parte da receita (pouco
mais de R$ 3 milhões) foi proveniente de contribuições repassadas
pelo governo federal – que retém
até 0,25% da receita bruta da comercialização de produtos rurais
no Estado, inclusive itens industrializados, e 2,5% sobre a folha
salarial de trabalhadores do campo. Outra parte também significativa (R$ 2,3 milhões) foi oriunda do
Repasse do Recurso de Aplicação
Direta (Radi), fundo formado pela
retenção de 8% de cada Senar do
País que é rateado para as regionais de acordo com a necessidade.
O Senar do Rio Grande do
Norte recebeu, ainda, quase R$ 2,7
milhões de convênios, contratos
de adesão e o que classifica como
outras receitas operacionais – que
não são especificadas.
Só de contribuições para o
Senar/RN mais o Radi, em 2017
houve um aumento de 20,7% em
relação ao que foi recebido no ano
anterior. Em balanço financeiro,
a diretoria da entidade credita a
alta a “um trabalho eficaz junto
às empresas contribuintes”. Já em
relação às receitas de contratos
de adesão, que são oriundas de
contratos firmados com entidades
parceiras, o aumento foi de 27,76%
em relação a 2016.
Em 2017, a gestão do Senar/
RN foi superavitária. As despesas,
segundo o balanço financeiro, totalizaram R$ 7.947.118,41, quase R$
125 mil a menos do que o que foi
arrecadado. Parte desse dinheiro,
contudo, foi usada para a amortização de perdas na baixa de bens.
A principal despesa daquele
ano, de acordo com informações do
próprio Senar/RN, foi com ações de
qualificação profissional de mais de
7,6 mil trabalhadores rurais. Ape-

Senar oferece capacitação para trabalhadores da área rural ou agroindústria
nas nesta categoria, foram empregados R$ 6,6 milhões, o equivalente a quase 84% de todos os gastos
da entidade.
Entre as ações de qualificação
está o programa Sertão Empreendedor, que, segundo o Senar/RN,
levou ações a 518 propriedades
rurais do interior potiguar. Além
disso, de acordo com a entidade,
houve assistência técnica, principalmente, nos setores de cajucultura, energias renováveis e convivência com a seca.
Os números do orçamento
de 2018 ainda não foram fechados pelo Senar/RN. No Portal da
Transparência, constam dados até
o 3° trimestre de 2018. Até então,
a entidade havia arrecadado pouco
mais de R$ 7 milhões e gastado R$
5,5 milhões. A previsão da entidade era arrecadar, no ano todo, mais
de R$ 11,1 milhões.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é um dos braços do
Sistema S – que é composto por
nove entidades que se mantêm
com verba repassada pela União a
partir do recolhimento compulsório
da folha de pagamento das empresas. As instituições têm a missão
de oferecer assistência técnica ou
lazer aos empregados de suas respectivas áreas.
Segundo a Receita Federal, todo o Sistema S recebeu, em 2017,

R$ 16,4 bilhões. No caso do Senar,
o repasse há dois anos foi de R$
829 milhões em todo o País. O Serviço Social do Comércio (Sesc) lidera os recolhimentos, com quase
R$ 4,9 bilhões.
O novo governo federal tem
feito pressão por enxugamento de
despesas nas entidades. No início
do ano, 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. A situação segue sendo negociada. l

SAIBA MAIS
NÚMEROS DO SENAR EM 2017*
Arrecadação: R$ 8.071.994,18
(Contribuições: R$ 3.035.742,68;
Radi: R$ 2.361.801,31;
Convênios: R$ 419.363,65;
Contratos de adesão:
R$ 2.141. 817,48;
Outras receitas operacionais: R$
113.269,06).
Despesa: R$ 7.947.118,41 (Ações
de qualificação profissional: R$
6.665.741,88)
NÚMEROS DO SENAR EM 2018*
Arrecadação: R$ 7.086.716,20
Despesa: R$ 5.564.745,11

José Aldenir / Agora RN

Atletas pedem socorro para colega

POTIGUAR

Arena veta ambulância
no gramado durante
emergência em clássico
Uma situação incomum gerou
revolta em atletas, comissões
técnicas e torcedores durante
o Clássico-Rei entre América e
ABC, disputado na tarde do último
domingo, 10, na Arena das Dunas,
pelo Campeonato Potiguar.
Nos minutos iniciais do segundo
tempo, quando o Alvirrubro já
vencia o jogo por 2 a 0, um choque
envolvendo o zagueiro Adriano
Alves e o goleiro Ewerton, ambos
do América, deixou o defensor
desacordado por alguns minutos.
Dada a gravidade do caso, os
profissionais solicitaram a entrada da
ambulância no gramado para fazer o
traslado do jogador até o hospital.
O que eles não contavam era
que o trabalho da ambulância fosse
prejudicado por funcionários da
Arena das Dunas, que tentaram
impedir a entrada do carro no
gramado de modo a preservá-lo.
Foram necessários cerca de três
minutos até que a ambulância
chegasse próximo do atleta.
Ainda assim, o acesso foi feito,
principalmente, pela área externa do
campo, que possui grama sintética,
justamente pelo fato do motorista
ter sido orientado a não trafegar
pela grama original. Apenas os
pneus dianteiros da ambulância
conseguiram acessar o campo, sob
protestos de funcionários.
A remoção de Adriano Alves para
o hospital demorou, ao todo, cerca de
10 minutos. O atleta, apesar do susto
e de ter sido substituído, conseguiu se
recuperar antes do final do jogo.
Em nota, a Arena das Dunas
informou que cumpre com as normas
segurança exigidas para jogos
de futebol e “tem total interesse
em promover o melhor caminho
da ambulância em atendimentos
médicos, inclusive, no campo
de jogo, se necessário”. Para
aperfeiçoar os atendimentos, a
administração do estúdio disse que
foi realizado, na tarde desta segundafeira, 11, um treinamento com
agentes técnicos da própria Arena
das Dunas e da Federação Norte-riograndense de Futebol. l
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Comprar barato.
No Makro, você
pode sim.

OFERTAS DE

02

DIAS

Linguiça
calabresa
defumada
Seara
Pacote
c/ 2,5kg

11

,96

R$

KG

OFERTAS VÁLIDAS DE 12/3/2019 A 13/3/2019

1

Cerveja
Skol
R$
Embalagem
c/ 12 latas
c/ 350ml

,69
LATA

4

,09

Café
R$
Santa Clara
Pacote
c/ 250g

Leite
condensado
Italac
Unidade
c/ 395g

3,19

R$

PCT.

UNID.

imagem
ilustrativa

Coxa com sobrecoxa
de frango congelada
A partir de

5

,29

R$

KG

9

R$

Linguiça
suína para
churrasco
Aurora
Pacote
c/ 5kg

,58
KG

Capa de filé bovino
Peça, a partir de

Costela suína congelada
Aurora
Peça

R$

R$

12

,59
KG

Mortadela
tubular sem
toucinho Tony
Peça

4

R$

,99
KG

16

,59
KG

Cobertura
cremosa
Moinho
Unidade
c/ 1,5kg

6

R$

,29
UNID.

Posta de corvina congelada
Costa Sul
Pacote c/ 800g

16

,49

R$

8

R$

PCT.

Lanche
Peperi
Peça

,49
KG

Camarão
sem cabeça
congelado
Oceani
Pacote
c/ 800g

46,99

R$

PCT.

Queijo mussarela Biana
Peça

16

R$

,49
KG
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A OPORTUNIDADE
DE COMPRAR MAIS
E PAGAR MENOS
/makro.atacadista

OFERTAS DE

17

,49

Hambúrguer
R$
Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36
unidades c/ 56g

EMB.

02

DIAS

2

Farinha de
trigo T1
Predileta
Pacote c/ 25kg

54

,90

R$

PCT.

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

14

R$

,89
EMB.

Biscoito cream
cracker Estrela
Pacote c/ 400g

1

,25

2

/makroatacadista

Cerveja
Schin
Embalagem
c/ 12 latas
c/ 350ml

Arroz
Parboilizado
T1
R$
Kiarroz
Pacote
c/ 1kg

2

LATA

O MINISTÉRIO DA SAÚDE
ADVERTE:
O ALEITAMENTO MATERNO
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS
E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS
DE IDADE OU MAIS.

PCT.

Fralda Maxx
Baby
Pacote mega,
diversos
tamanhos

,99
PCT.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
BEBA COM MODERAÇÃO

/makro.atacadista

/makroatacadis

@MakroBrasil
www.makro.com.br

3

,39

R$

PCT.

4

,19
UNID.

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.

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 12 a 13 de março de 2019, enquanto durarem os estoques
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação 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 financiadas 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.

3

,17

R$

PCT.

Bombom Serenata
de Amor
Pacote c/ 950g

Álcool
Petribu 54°
Unidade c/ 1L

R$

Óleo de
soja Soya
Unidade
c/ 900ml

,15

Leite em pó
integral Aurora
Pacote c/ 200g

,35

15

R$

/makro.atacadista

,65

R$

LATA

R$

@MakroBrasil

OFERTAS VÁLIDAS DE 12/3/2019 A 13/3/2019

Refrigerante
Coca-Cola
Embalagem
c/ 12 latas
c/ 350ml

R$

/makroatacadista

UNID.

21,90

R$

PCT.

4

Detergente
R$
em pó Omo
Multiação
Pacote c/ 500g

,29
PCT.
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PREJUÍZO

Porto de Natal deixará de exportar
mais de 3 mil contêineres em março
Companhia Docas do Rio Grande do Norte decidiu, em caráter de emergência, restaurar um scanner
encostado para cumprir uma das normas de segurança exigidas pela empresa francesa CMA/CGM
José Aldenir / Agora RN

Marcelo Hollanda
Repórter
O Porto de Natal deixará de movimentar em março perto de 3 mil
contêineres, com a decisão da CMA/
CGM de suspender sua escala semanal. O cálculo é dos sindicatos de trabalhadores que operam no terminal.
Os principais produtos que
deixarão de ser escoados são principalmente frutas e minério. Só na
primeira quinzena de fevereiro, segundo a mesma fonte, foram exportados pelo terminal 2.538 contêineres, quando teve início a paralisação
da companhia francesa.
A empresa francesa CMA/CGM,
responsável pelas exportações de
frutas e outras mercadorias, tomou
essa decisão depois da apreensão,
pela Receita e Polícia Federal, de
3.275 quilos de cocaína no Porto de
Natal, numa única semana, na primeira quinzena de fevereiro. A carga
teria como destino final a Holanda.
Nesta segunda-feira, 11, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) decidiu, em caráter de
emergência, restaurar um scanner
encostado para cumprir uma das
normas de segurança que fizeram o
porto, há alguns anos, perder a certificação do Código Internacional para
Proteção de Navios e Instalações
Portuárias (ISPS CODE).
Seria uma medida paliativa até
que se obtivessem os recursos para a
aquisição de um equipamento novo

avaliado em mais de R$ 10 milhões.
Uma outra proposta examinada
pela Codern, mas descartada pelo alto custo, foi o aluguel de um scanner,
uma despesa entre R$ 250 mil a R$
400 mil mensais. O equipamento é
indispensável no rastreio de drogas
e armas dentro das cargas.
Com o endurecimento da fiscalização nos portos do País, os traficantes começaram a passar a drogas em
contêineres refrigerados por Natal
na certeza de que as autoridades não
as abririam, já que isso prejudicaria
a carga perecível.
O presidente da Agrícola Famosa
e maior exportador de frutas do Brasil, Luiz Roberto Barcelos, disse que
o prazo limite para resolver a crise
no porto de Natal é agosto, quando
recomeçam as exportações de frutas.
“Exportar pelo porto de Mucuripe, no Ceará, não encareceria tanto
para os exportadores potiguares de
fruta (algo ao redor de R$ 400,00 por
contêiner, dependendo da localização da propriedade), mas seria péssimo economicamente para o RN, Estado vive a pior situação fiscal de sua
história”, lamentou o empresário.
Ainda nesta segunda-feira, a
Codern publicou no Diário Oficial da
União balancete patrimonial fechado em 31 de julho de 2018, referente às estruturas do Rio Grande do
Norte e de Alagoas, ambas administradas por aqui, dando conta de um
prejuízo acumulado superior a R$ 1
bilhão. l

COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE ENTREGAS DO RIO GRANDE DO NORTE - COOPEX
CNPJ: 05.289.938/0001-97 - NIRE: 24400004143
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselheiro Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE ENTREGAS DO
RIO GRANDE DO NORTE - COOPEX, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art.
54 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca todos os cooperados, que nesta data totalizam
100 (cem), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará fora da sede
da Cooperativa, em virtude da mesma não ter acomodações suficientes para o total de cooperados, no Auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do
Rio Grande - Sescoop/RN, situado na Av. Jerônimo Câmara, nº 2994, Nazaré, Natal/RN, CEP
59060-300, no dia 24 de março de 2019 (domingo), em primeira convocação às 06h (seis
horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em
segunda convocação às 07h (sete horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade
mais 1 (um) do número total de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira
e última convocação às 08h (oito horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de
10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de
contas do exercício 2018, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c)
Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras
apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; V - Fixação dos honorários, gratificações e
cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; VI - Plano de Trabalho para o ano de 2019; VII - Outros assuntos não deliberativos de interesse social
Natal/RN, 12 de março de 2019.
Paulo Salvador Siqueira Júnior
Conselheiro Presidente

Exportações de contêineres estão suspensas no porto de Natal

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso, CNPJ 01.612.396/000190, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes
licenças:
Licença de Regularização de Operação para a Reforma e
Modernização de Quadra de Esportes, localizada no Distrito Morro dos Martins,
zona rural do município de São Miguel do Gostoso/RN;

§

Licença de Regularização de Operação para a Reforma e
Modernização de Quadra de Esportes, localizada no Distrito do Cruzamento,
zona rural do município de São Miguel do Gostoso/RN.

§

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
G Cinco Planejamento e Execuções Ltda., 08.240.236/0001-07, torna publico que está requerendo a Secretaria Municipal e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença de Instalação para instalação do bloco 07 e bloco comercial do Residencial Plaza, localizado na Rua Estrela do Mar, 222, Nova Parnamirim, Parnamirim / RN Cep.: 59151-120.
Sami Giries Elali
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
NOBRE CONFECÇÕES LTDA - ME, 13.553.059/0001-59, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para Indústria de Facção, localizado na R.
Presidente Kennedy, 503, São João, município de Jardim do Seridó/RN.
Janúncio Nóbrega de Azevedo
Empreendedor
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MP avançou no combate à corrupção,
diz procurador-geral de Justiça do RN
Eudo Leite diz que a agilização de processos judiciais e de acordos resultou na recuperação de R$ 11
milhões aos cofres públicos; procurador também fala sobre a modernização do disque-denúncia 127
José Aldenir / Agora RN

A partir da reestruturação do
disque-denúncia, por meio do número 127, e da criação de núcleos de
trabalho, o Ministério Público do Rio
Grande do Norte (MPRN) conseguiu
agilizar medidas contra atividades
ilícitas e de combate à corrupção. As
ações foram bandeiras da primeira
gestão do procurador-geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, que busca
a reeleição para o biênio 2019-2021.
Ao longo dos últimos dois anos,
ele ressaltou a importância na implantação do Núcleo Estadual de
Conciliação e Negociação, do Núcleo
Estadual de Atuação e Mediação
em Ilícitos Tributários e o Núcleo
Permanente de Incentivo à Autocomposição. “Nos três núcleos, foram recebidas 400 denúncias”, diz o

Procurador-geral, Eudo Rodrigues Leite
procurador-geral.
Para ele, mesmo diante de uma
das piores crises financeiras já vivenciadas no País, foi possível registrar
diversos avanços, além de cumprir a

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA FERAL ORDINÁRIA
Assembléia Geral Ordinária do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIAS DO AÇÚCAR,
ÁLCOOL E AGUARDENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar, Álcool e Aguardente do Estado do Rio
Grande do Norte, por intermédio do seu presidente, o Sr. Paulo César de Souza, no uso de suas atribuições estatutárias e consoante disposições legais, convoca todos os integrantes da categoria profissional
dos trabalhadores na Indústrias do Açúcar, Álcool e Aguardente do RN,e as Empresas prestadores de
serviços das Usinas á comparecerem à assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sub-sede na Rua
Humberto Grilo, nº 41, Cohab, Goianinha/RN, no dia 16 de março 2019, às 09 horas, em primeira convocação; e, no mesmo dia, às 10 horas, em segunda e última convocação, tendo a seguinte ordem do dia:
I. Discussão e aprovação da pauta de reivindicações da categoria profissional a fim de celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato Patronal, para o exercício de 2019 a 2020
II. , e, se necessário, os Acordos Coletivos de Trabalho com as empresas do respectivos ramo econômico;
III. Instalação do processo de negociação coletiva de trabalho pela via da auto-composição e, se necessário, por intermédio da mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no RN, e, caso
não ocorra êxito no processo de negociação, autorizar a instauração do Dissídio Coletivo do Trabalho
junto ao TRT 21ª;
IV. Fixar os percentuais e valores relativos às contribuições devidas ao sindicato pelos membros da categoria profissional (Contribuição Assistencial, Associativa e confederativa), estabelecidas como fonte de
custeio deste Sindicato, nos termos do procedente Normativo 119 do C. TST;
V. Decretar assembléia Geral permanente até o final do processo de celebração da convenção Coletiva
de Trabalho.
Goianinha-RN, 11 de março de 2019
Paulo César de Souza.
Presidente.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que está
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – Idema a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a Estação Coletora
Satélite do Campo Periquito, localizado no PA Terra de Esperança, Zona Rural do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.
Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
JANÚNCIO NÓBREGA DE AZEVEDO ME, 11.597.567/0001-03, torna público que está
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para Indústria de Facção, localizado na
R. Presidente Kennedy, 683, São João,município de Jardim do Seridó/RN.
Janúncio Nóbrega de Azevedo
Empreendedor

quase totalidade do que havia sido
prometido na campanha anterior.
“Internamente, nosso maior avanço
foi naquilo que são os principais nortes da nossa chapa: diálogo e resolutividade. Hoje o ambiente é de paz,
harmonia e união”, acrescenta Eudo
Rodrigues Leite.
Na avaliação do procurador-geral de Justiça, houve também avanços com a inauguração da nova sede
de promotorias de Justiça de Natal
e com a reestruturação do Grupo
de Atuação Especial de Repressão
ao Crime Organizado (Gaeco). “Foi
possível agilizar processos judiciais
e acordos para recuperação de mais
de R$ 11 milhões de dívidas de contribuintes aos cofres públicos, isso
sem contar com a restruturação do

Gaeco, o combate às facções criminosas e aos grupos que insistem no
cometimento do crime de corrupção”,
detalhou.
No atual processo eleitoral,
Eudo Leite está concorrendo com a
procuradora Iadya Gama Maio. No
dia 5 de abril, dia da eleição, haverá uma urna eletrônica na Procuradoria-Geral do Estado e outra
na Promotoria de Mossoró. No dia
11 de abril, haverá uma sessão do
Colégio de Procuradores de Justiça
e a homologação do resultado da
eleição. Depois disso, o colégio de
procuradores terá 48h para enviar
comunicação à governadora, que
terá até 15 dias para nomear o Procurador para o biênio 2019/2021. A
posse será no dia 18 de junho. l
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>> Propina. As revelações
do homem da Engevix sobre o
propinoduto nas obras do Aeroporto
de São Gonçalo terão novos
capítulos. Já tem muita gente
graúda quase em pânico apenas
com as suposições quanto a propina
ter pousado também em recentes
campanhas eleitorais no avião do
caixa 2.
>> Avoados. Qual o mistério que
faz de Natal uma capital inacessível
às rotas de avião? Não bastassem
os preços altíssimos das passagens
em relação a vizinhos como Recife,
Fortaleza e João Pessoa, não há voos
que garantam, por exemplo, uma
viagem de trabalho a Brasília com
retorno no mesmo dia.
>> Aumentos. O Sindicato dos
Servidores começou uma campanha
nas redes sociais exigindo que a
governadora Fátima Bezerra vete
os aumentos e benefícios aprovados
na Assembleia Legislativa para os
deputados. É preciso lembrar que as
benesses já chegaram também nas
contas do Judiciário e MP.
>> Azimute. A grande imprensa
que comanda a velha mídia perdeu
o monopólio da narrativa. Eis a
questão em pauta. O que estamos
vendo e vivendo nos conflitos do
noticiário e na opinião engajada é
um esquema envelhecido resistindo
a uma nova realidade que avança
com força. Quer que desenhe?
>> Delírio. Não é fácil para figuras
como Zé de Abreu, Gleisi Hoffmann,
Maria do Rosário, Lindbergh Farias,
Zé Dirceu, Paulo Pimenta, Benedita
da Silva, Wagner Moura, Daniela
Mercury, Márcia Tiburi se manter
na utopia esquerdopata. É preciso
força de vontade e ter os pés no chão.
Os quatro.
>> Alienação. Só no Brasil
intelectuais e jornalistas acreditam
mais num carnavalesco da
contravenção do que na História. Já
o povo em geral, sem aquele cabedal
de cultura e conhecimento político,
encara os enredos da folia como festa
e poucos dias depois nem lembra e
nem alimenta a fantasia.
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Mil vezes Messi
A foto que ilustra o artigo de
hoje está no site oficial do Barcelona
FC, o time catalão que desde 2005,
quando um jovem Messi de 18 anos
estreou, tem sido uma máquina de
futebol a dominar o planeta do século XXI como fez seu rival Real Madrid no século XX. A imagem ocupa
toda uma tela de computador.
O Barcelona decidiu festejar a
marca de mil gols dando relevância
à produção do craque desde o tempo
da infância até agora. A contagem
começa com os primeiros tentos no
time argentino Newell’s Old Boys a
partir dos 8 anos, em 1995, devidamente catalogados nos fichários do
clube da cidade de Rosário.
Aliás, no sábado dia 2, quando o
time perdeu para o River Plate por
4 x 2, uma faixa foi estendida nas
arquibancadas com a frase “Messi
1000 gols, tudo começou aqui”. Convém destacar que o jogador não está
comemorando tal feito e sequer deu
entrevistas sobre o assunto. É coisa
de fãs e dos dois times.
O fato repercutiu nos canais
esportivos brasileiros, como Sportv e Fox Sports, onde houve quem
usasse os exemplos de Romário e
Pelé nos critérios da contagem. O
baixinho computou gols feitos aos
13 anos, enquanto o rei somou gols
no time do Exército e em jogos festivos contra empresas e sindicatos.
Domingo passado, a torcida e a
diretoria do Barcelona também comemoraram a marca dos 800 jogos
de Messi com a camisa azul-grená. O
mesmo número também significa a
soma de 575 gols mais 225 assistências no seu histórico no time. Nesse
momento, ele lidera mais uma vez o
ranking da Chuteira de Ouro.

Na verdade, Lionel Messi tem
em sua carreira profissional, adulta,
652 gols marcados, convertidos pelo
Barça e pela seleção da Argentina.
A quantificação dos mil gols, celebrada no site, deve-se ao fato de que
todos os seus gols nas categorias
inferiores foram certificados, como
os 105 na época do Sub-13.
Quando ele deixou a Argentina
para tentar a sorte na Espanha,
contava então com 234 gols acumulados, após acrescentar mais jogando pelo time juvenil do Newell’s, que
foi chamado pela imprensa platina
de “The Machine of 87”, numa alusão a ele e aos outros garotos nascidos no mesmo ano de 1987.
Também estão considerados os
18 gols que fez pela seleção Sub-20
da Argentina, campeã mundial de
2005. E mais dois pela seleção olímpica na campanha da segunda medalha de ouro, em 2008. Um dado
diferente de Romário, Pelé e Túlio
é que 23 gols em jogos de caridade
não estão na conta.
A vida profissional começou
exatamente em 1 de maio de 2005,
a poucos dias de completar 18 anos.
Uma estreia iluminada pelo talento
de Ronaldinho Gaúcho, na época o
grande ídolo da equipe. O seu primeiro gol foi uma pintura copiada
da primeira tentativa anulada pelo
juiz. A vítima foi o Albacete.
O mais importante dessas manifestações sobre mil gols é a tradicional discrição do gênio. Lionel
Messi jamais demonstrou qualquer
interesse em fazer tal contagem, segue jogando seu futebol mágico há
ininterruptos 15 anos. Se bem que
como dizia Gerson, todo gol feito e
testemunhado é história.

PICARDIA NAS REDES
A única verdade
publicada em alguns
grandes jornais é a data.

A única verdade
publicada em alguns
grandes jornais é a data.

A única verdade
publicada em alguns
grandes jornais é a data.

(Solimar Gentil)

(Solimar Gentil)

(Solimar Gentil)

“

A publicidade
reflete os costumes
da sociedade, mas
não os influencia”

(David Ogilvy)

>> É o bicho. Exatos sessenta anos
depois que o eleitorado paulistano
depositou 100 mil votos no nome de
Cacareco, um rinoceronte, em 1959,
e após 31 anos dos votos cariocas no
chipanzé Tião, em 1988, uma cabra
chamada Lincoln foi eleita prefeita da
cidade americana de Fair Haven, no
estado de Vermont.
>> Maconha News. Enquanto
o Brasil se divide entre um
debate moral e outro científico
a respeito do uso festivo e
terapêutico da maconha,
diversos países do chamado
primeiro mundo abrangem
a liberação do consumo, com
direito a lojas e quiosques
ofertando o produto. O nível
de descriminalização é tanto
que expandiu a pauta da
mídia ao ponto do jornal The
Boston Globe criar a editoria
“Marijuana”. Há jornais com
cadernos inteiros sobre o
assunto.
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>> Um passo à frente. A
Prefeitura do Natal está de
parabéns pela campanha “Você
pode mudar isso. O que te
impede?”, lançadas na ultima
sexta-feira, Dia Internacional
da Mulher, e que tem como
objetivo sensibilizar a população
a reconhecer e, principalmente,
denunciar qualquer tipo de
violência contra a mulher.

Neste sábado
(9), a vereadora
Júlia Arruda
comemorou
em dobro: o
aniversário e
a gravidez do
primogênito (a)

>> Índices. O “teaser” da
campanha mostra os graves
números da violência contra
a mulher no Brasil. Diz, por
exemplo, que, segundo um
levantamento do Datafolha,
encomendado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública,
no ano passado, 16 milhões
de mulheres acima de 16 anos
sofreram algum tipo de violência.
A pesquisa mostra ainda que 76%
das mulheres vítimas de violência
conheciam o agressor. E que ele
era o marido, um ex-namorado,
um vizinho. A campanha chama
a atenção também para um dado
fundamental, de que é dificil para
as vítimas reagir à agressão.

Divulgação

João Neto

>> A denúncia. O foco da
campanha que está sendo
veiculada é justamente chamar
a atenção para importância da
denúncia em casos de violência
física, psicológica, moral ou outra.
>> Jogada suja. Às vésperas
do Carnaval, o plenário da
Assembleia Legislativa Rio
Grande do Norte aprovou um
projeto de lei que regulamenta a
concessão de férias e 13º salário
para os deputados estaduais,
com efeito retroativo a 2015.
No mesmo dia da aprovação, os
parlamentares reconheceram
a situação de calamidade
financeira do Estado em decreto
assinado pela governadora
Fátima Bezerra e aprovado pela
Casa Legislativa.
A aprovação destes benefícios e
a incoerência das duas matérias
geraram a revolta e a indignação
de líderes de movimentos de
direita do Rio Grande do Norte,
que rechaçam a medida e exigem
que esta seja vetada, uma vez
que precisa ser sancionada pela
governadora do Estado.
Coordenador do Movimento
Brasil Livre (MBL) no Rio
Grande do Norte, Henrique
Neiva classifica a aprovação
como uma “jogada suja”.

>> Novo. A Auritur
está reformando sua
loja na Afonso Pena. O
propósito é o de sempre:
oferecer uma estrutura
melhor para os clientes.
A reforma será concluída
nesta próxima quarta,
13. Até lá, a agência
atende em um ponto de
apoio instalado no Café
Avenida, na avenida
Deodoro da Fonseca, em
frente à Facex.
>> Opinião. “A postura
tóxica e irresponsável do
presidente Jair Bolsonaro
ao atiçar uma onda
de ódio e difamações,
contra uma jornalista
e a imprensa, com base
em factoides, é muito
grave e preocupante.
Isso destrói reputações,
divide belicosamente o
país e mostra desapreço
pela democracia”. Da
ex-presidenciável Marina
Silva sobre tweet do
presidente da República
usando fake news para
pressionar a imprensa.

>> GIRO PELO TWITTER...

Desfile Prada Inverno 2020,
em Milão

Ainda do Carnaval
em Natal: Ângela e Djalma
Barbosa no bloquinho
Enquanto Campos Corre
Sales Só Caminha

Instagram

...da jornalista Vera
Magalhães: “Nesse exato
momento o presidente da
República usa as redes
sociais para propagar fake
news, pornografia e ataques
à imprensa e a oposição
(incluindo o candidato
segundo colocado nas
pesquisas) brinca numa
fantasia bizarra de que o Nilo
do Lixão é o presidente”;
...da jornalista Mônica
Bergamo: “Bolsonaro queria
que Lula se tratasse no SUS
mas escolheu o Einstein para
se internar. Valor da conta:
R$ 400 mil”;

Presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira de Souza recebendo
nesta segunda representantes potiguares da Marcha das Margaridas,
evento que ocorrerá em agosto, em Brasília

...do portal Jota Info:
“Bolsonaro usa posição
de poder para intimidar
a imprensa, dizem OAB e
Abraji”.

VARIEDADES
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NO SBT

Maisa se prepara para estrear programa
Primeira convidada da apresentadora no próximo sábado, 16, será Fernanda Souza
gedoras aos convidados, Maisa ponderou sobre sua própria experiência
como entrevistada. “Não gosto que
façam isso comigo. Quando você
constrange uma pessoa é pior, e
se eu fizer isso, as pessoas não vão
querer sentar nesse sofá”.
O sofá, por sinal, será palco pa-

Maisa se prepara para começar
uma nova fase de sua vida. A apresentadora vai voltar às suas raízes
no SBT com o “Programa da Maisa”,
que estreia no próximo sábado, 16.
Sua primeira convidada é a também
apresentadora Fernanda Souza.
Sobre fazer perguntas constran-

ra muitas pautas diferentes, já que
a prata da casa pretende levar diversidade a sua atração. “Acho que
é importante trazer essas pessoas
já que eu tenho esse espaço. O SBT
sempre foi um programa pra família e hoje as famílias mudaram”,
explicou, nesta segunda-feira, 11. l

“Programa da Maisa” terá diversidade

NOVELAS

PASSATEMPO

ESPELHO DA VIDA

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9.
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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O SÉTIMO GUARDIÃO
Laura mente para o pai sobre o que lhe aconteceu. Valentina confessa a Marcos Paulo que tentou tirar a vida
de Laura. Nicolau leva Afrodite e Bebeto até Greenville. Mirtes ofende Milu e Jurandir. Luz e Sóstenes não
encontram o buraco que leva até a fonte. Adamastor mostra para Stella o site que fez para Luciana.

HORÓSCOPO
ARIES
(21/03 A 20/04)
Coloque as conversas em dia: talvez descubra
oportunidades e segredos relacionados à sua
carreira. Imaginação em evidência. Cuidado com
decisões impulsivas nos assuntos do coração.

TOURO
(21/04 A 20/05)

7

Negociar salários e ganhos valerá a pena
agora. Se fizer tratamento de saúde, o
resultado será favorável. Terá pique para
sair da rotina.

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
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VERÃO 90

Mercedes avisa a Quinzão e Quinzinho que nunca perdoará Gisela por ter ficado com Herculano.
Tânia conta a Marta que Herculano sofreu um golpe do sócio, e Gisela foi deserdada. Jerônimo
procura Álamo para pedir um favor. Madá elogia a mudança de comportamento de Gisela.
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Pat se revolta contra Lenita. Gustavo protege Maristela de Eugênio. Alain descobre que Letícia virá ao
Brasil. Hildegard expulsa Hakima e Augusto de sua casa. Dora comenta com Graça sobre a gravidez de
Cris/Julia. Gentil exige que Lenita peça perdão a Marcelo e encontre Pat.

Conseguirá vencer os desafios
profissionais, mesmo que o ambiente sofra
transformações. Suas emoções estarão mais
instáveis. Boa fase na paquera. .

CANCER
(21/06 A 22/07)
Terá muita disposição para fazer novos contatos
e sair da rotina. É possível que dê certo uma
viagem ou passeio com primos ou vizinhos. Se tem
relacionamento firme, saberá fazer quem ama feliz.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Excelente oportunidade para procurar emprego
e mudar de vida! Bom dia para fazer provas e
treinamentos. Deverá se inspirar em alguém de
outra cidade e abrir seu coração.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Prepare-se para novidades positivas na
carrreira. Há sinal de renovação nos estudos e
nas questões judiciais. Terá êxito ao convencer
quem paquera, graças ao seu magnetismo.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Terá vantagens nos estudos, em concurso
ou em viagem. Caso precise conseguir um
serviço, seu poder de comunicação vai
facilitar as coisas.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Poderá fazer viagem curta a trabalho ou de lazer.
Terá sucesso na assinatura de contrato. Seus
familiares vão se orgulhar dos seus talentos. Na
paquera, vai querer ser o centro das atenções.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Uma conversa sobre parceria profissional tem
tudo para vingar. Atrairá as atenções graças ao
seu jeito espontâneo. Se estiver só, sua alma
aventureira estará em busca de novidades.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Você fará mudanças no seu temperamento para
melhorar sua reputação no trabalho. Em família,
viverá um clima desafiador, mas positivo. No
romance, terá demonstrações de lealdade.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Se levar em conta sua intuição, vai
conseguir escapar de uma saia justa no
serviço. Fique de olho nas chances de
aumentar sua grana.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Uma oportunidade de trabalho muito sonhada
poderá surgir. Você defenderá seus pontos
de vista com energia e segurança. Porém, é
possível que mude bastante de ideia.
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

FRANCISCA MAIA SANTIAGO, CNPJ 04.255.916/0001-43, torna público que recebeu do
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA a Renovação da Licença de Operação, com prazo de validade até 01/03/2025, em favor do empreendimento
Transporte de Cargas Perigosas, localizado na Rua Expedito Alves, 831, Moinho Novo,
Baraúna/RN – CEP 59.695-000.

A GRASTAL- Granja Sta. Terezinha Ltda., CNPJ 03.568.925/0001-21, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a LRO para produção de coco, localizada
na Rod-RN 315, km 04, Distrito do Arenã, S/N, Bairro Retiro, Município de São José
de Mipibu/RN.
JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA
Sócio-administrador

Francisca Maia Santiago
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