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Desembargador adia 
decisão sobre cobrança 
de Taxa dos Bombeiros

Deputado chama 
secretário para explicar 
crise no Walfredo

Bancada federal 
escolhe Rafael Motta 
para coordenar grupo

Se aprovada, reforma 
vai obrigar RN a elevar 
alíquota para 14%

Membro do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte, Cláudio Santos pediu 
vistas do processo. Ministério Público 
questiona cobrança junto ao IPVA.

Nélter Queiroz convidou Cipriano Maia à 
Assembleia após reportagem do Agora 
RN mostrar que exames foram suspensos 
por falta de insumos.

Indicação para o ano de 2019 foi feita por 
consenso da bancada do Rio Grande do 
Norte, que é composta por oito deputados 
federais e três senadores.

Atualmente, Estado cobra dos servidores 
contribuição à Previdência de 11% sobre 
a remuneração bruta. Valor teria de ser 
aumentado em até 180 dias.

Ministro da Economia propôs a abertura de até R$ 10 bilhões em 
créditos financeiros para estados em crise. RN seria beneficiado, 
inicialmente, com R$ 400 milhões do Banco Mundial.

Paulo Guedes 
dá aval para 
socorro ao RN

AJUDA FEDERAL 04 COMÉRCIO DE FRUTAS 11

Apreensões de drogas 
devem afetar exportação
Maior operadora do Porto de Natal, CMA/CGM estuda 
parar atividades por 45 dias após operações da PF.

José Aldenir / Agora RN

Prefeitura do Natal deve implantar até julho projeto para 
ordenar estacionamentos em áreas da cidade. Pág. 11
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2 OPINIÃO

Sem foro
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), enviou para a primeira instância uma ação penal por 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro em que é réu o ex-

senador Agripino Maia. A decisão do ministro foi tomada a pedido 
da Procuradoria-Geral da República (PGR), sob o argumento de 
que Agripino não foi reeleito e perdeu o foro privilegiado – o direito 
de ser julgado pelo STF. Agripino é acusado de suposto desvio de 
dinheiro público na construção da Arena das Dunas, em Natal.

>> Idade mínima. Segundo a 
proposta de reforma da Previdência 
encaminhada nesta quarta-feira, 
20, pelo presidente Jair Bolsonaro 
ao Congresso Nacional, a idade 
mínima para a aposentadoria 
poderá subir em 2024 e depois 
disso, a cada quatro anos, de acordo 
com a expectativa de vida dos 
brasileiros.

>> Fundo de Garantia. O 
trabalhador que já está aposentado 
vai continuar a receber os depósitos 
em sua conta no FGTS, mas, se 
for demitido após a reforma, não 
terá direito à multa de 40% sobre o 
saldo, de acordo com a reforma.

>> Pensão. A proposta de reforma 
enviada por Bolsonaro limita o valor 
pago na concessão do benefício de 
pensão por morte a 50% por família, 
mais 10% por dependente. Isso 
valerá para beneficiários do INSS e 
também para servidores públicos.

>> Militares. O governo quer 
aumentar o tempo de contribuição 
previdenciária dos militares de 
30 para 35 anos. O projeto de 

“ Estamos em
mar tranquilo”
Presidente nacional do PSL,

Luciano Bivar, sobre crise no
partido do presidente Jair Bolsonaro

>> Protesto. O vereador 
recém-empossado em Natal 
Maurício Gurgel (PSOL) 
recebeu o prefeito Álvaro 
Dias na Câmara, na última 
terça-feira, 20, segurando uma 
placa em que protesta contra a 
possibilidade de aumento nas 
tarifas do transporte público na 
cidade. “#R$ 3,90 Não!”, diz a 
mensagem gravada na placa. 
O aumento (a tarifa atual é R$ 
3,65) é pleiteado pelas empresas 
que operam o sistema de ônibus 
na capital potiguar.

lei específico para o regime das 
Forças Armadas será enviado aos 
parlamentares em até 30 dias, 
segundo o governo Bolsonaro. A 
proposta também englobará a 
Previdência de policiais militares e 
de bombeiros.

>> Alíquotas. A proposta de 
reforma da Previdência eleva, 
também, a contribuição dos 
servidores que ganham os 
salários mais altos. A alíquota da 
contribuição à Previdência dos 
servidores públicos poderá chegar 
até 22% para quem ganha salários 
acima de R$ 39 mil.

>> Crítica. A governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
condenou a proposta de reforma da 
Previdência. Ela defendeu que o 
governo federal retire do projeto o 
texto que reduz para 40% (sobre o 
valor do salário mínimo) o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) de 
Assistência Social para quem tem 
menos de 70 anos. “Se a proposta 
prevalecer, vai piorar a vida dos 
mais pobres e vai condenar à miséria 
milhares de brasileiros”, declarou.

José Aldenir / Agora RN
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FOLHAS DE 2018

Ex-secretária de 
Robinson ganha ação 
para receber atrasados

Secretária-chefe do Gabinete 
Civil do Governo do Estado durante 
a gestão Robinson Faria (2015-
2018), Tatiana Mendes Cunha 
ganhou uma ação judicial para 
que o Executivo pague os salários 
devidos a ela referentes aos meses 
de novembro e dezembro do ano 
passado, além do 13º, quando ela 
exerceu seus últimos 60 dias de 
trabalho no Governo.

A decisão foi assinada pelo 
juiz da 1ª Vara da Fazenda 
Pública, Valdir Flávio Lobo Maia. 
No documento, ele sugere uma 
conciliação entre o Executivo e a 
ex-funcionária, e diz que o Governo 
não pode esquecer de remunerar 
servidores que, comprovadamente, 
lhe prestaram serviços. A decisão 
abrange apenas o caso de Tatiana.

Até o ano passado, a ex-titular 
do Gabinete Civil era uma das 
responsáveis diretas do Estado por 
dialogar com os servidores, que 
sofrem com os atrasos de salários 
desde 2016, justamente no período 
em que estava no cargo. À época, ela 
alegava que o Executivo não tinha 
condições de quitar os atrasados – 
que hoje são agora cobrados por ela 
-, em razão da crise. l

José Aldenir / Agora RN

Ex-secretária Tatiana Mendes Cunha

M
arcelo Cam

argo / Agência Brasil
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SEGUNDOS
EM QUINZE

Arrecadação federal cai
A arrecadação federal caiu em 
janeiro. No mês passado, o governo 
federal arrecadou R$ 155,619 
bilhões, recuo de 0,66% em relação 
a janeiro de 2018.

VISITA AO AGORA RN
O empresário Haroldo Azevedo 
(dir.), diretor-presidente do grupo 
homônimo, visitou nesta quarta-feira, 
20, o Grupo Agora RN, em Natal. 
Recebido pelo diretor geral da 
empresa, Alex Viana (esq.), Haroldo 
conheceu a redação do jornal 
impresso e portal de notícias Agora 
RN e o estúdio da Agora FM, que 
opera na frequência 97,9 FM.

Aldeline Pereira / Agora RN
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Governo Fátima espera receber
R$ 400 milhões em ajuda federal

SOCORRO FINANCEIRO

José Aldenir / Agora RN

Dinheiro deverá ser liberado pelo Tesouro Nacional para estados com graves dificuldades
financeiras e que estão com nota baixa na classificação de capacidade de pagamento

O Rio Grande do Norte espera 
receber R$ 400 milhões em créditos 
com garantia do Tesouro Nacional 
ainda neste ano. O dinheiro deverá 
ser liberado em forma de socorro 
aos estados com graves dificuldades 
financeiras que, atualmente, estão 
com nota baixa na classificação de 
capacidade de pagamento.

Segundo o Tesouro Nacional, a 
partir de avaliação feita em dezem-
bro passado, o Rio Grande do Norte 
está com nota C – na escala que vai 
de A até D. Com o atual panorama, 
o Estado ficou de fora do Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). Além do 
RN, outras 11 unidades da federa-
ção também estão com dificuldades 
de inclusão no regime criado pelo 
governo federal.

Pensando nisso, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, propôs a 
abertura de até R$ 10 bilhões em 
créditos financeiros para a ajuda dos 
Estados. A liberação está travada, 
pois ainda aguarda a aprovação – na 
Câmara dos Deputados e no Senado 

– de uma lei complementar para via-
bilizar o repasse. O texto chegou a 
ser colocado para apreciação dos de-
putados federais esta semana, mas 
foi retirado da pauta pelo governo. O 
novo mecanismo foi batizado de Pla-
no de Equilíbrio Financeiro (PEF).

A medida de flexibilizar as re-
gras de amparo aos estados também 

conta com a participação do Banco 
Mundial – que será o responsável 
pelo financiamento. Os recursos se-
riam liberados em parcelas para os 
Estados. “O Banco Mundial estaria 
disposto a colocar de imediato para 
cada Estado R$ 400 milhões, mas o 
montante final seria maior. Nossa 
demanda é algo entre R$ 1,3 e R$ 

1,5 bilhão”, informa o secretário es-
tadual de Planejamento e Finanças, 
economista Aldemir Freire.

Na última terça-feira, 19, o se-
cretário e a governadora Fátima 
Bezerra se encontraram com Paulo 
Guedes. A pauta foi a inclusão do RN 
no Plano de Equilíbrio Financeiro.

De acordo com Aldemir Freire, 
o Estado não tem exigências espe-
cíficas para ser integrado ao novo 
modelo de ajuda federal. “Nós vamos 
apresentar um plano, que o Banco 
Mundial avaliará e fará a estimativa 
do impacto em termos de redução 
de despesas ao longo dos próximos 
anos. Parte desse valor economizado 
com essas medidas será antecipado 
pelo banco para o Estado”, reforça.

Ainda segundo o titular do Pla-
nejamento e Finanças, a participa-
ção no plano e o desembarque de 
recursos não terão impacto em um 
curto prazo. “As medidas precisam 
ser suficientes para o Estado recupe-
rar esta capacidade em um horizon-
te de até 3 ou 4 anos”, encerra. l

Governadora Fátima Bezerra foi a Brasília esta semana para acertar recursos

LIDERANÇA

Bancada federal do RN escolhe
Rafael Motta para coordenar grupo

Twitter / Reprodução

O deputado federal Rafael Motta 
(PSB) foi escolhido nesta quarta-fei-
ra, 20, pelos outros dez parlamenta-
res do Rio Grande do Norte, como o 
novo coordenador da bancada poti-
guar no Congresso Nacional.

A escolha para o ano de 2019 
foi feita por consenso da bancada, 
que é composta por oito deputados 
federais e três senadores. “Agradeço 
aos colegas pela indicação e agora é 
trabalhar ainda mais em defesa do 
nosso Estado, sempre em conjunto 
com os demais parlamentares”, des-
tacou o deputado.

Rafael Motta substitui o ex-de-
putado Felipe Maia (DEM) na co-
ordenação e deverá trabalhar pela 
liberação das emendas de bancada 
e colaborar com o diálogo entre os 
governos estadual e federal.

Os deputados e senadores deci-

diram, ainda, que a coordenação da 
bancada obedecerá a uma espécie 
de revezamento. Se em 2019 a fun-
ção ficará a cargo de Rafael Motta, 

em 2020 o deputado federal Benes 
Leocádio (PTC) deverá ser o coorde-
nador, segundo decidiram os parla-
mentares ontem. l

Rafael Motta (segundo da esq. para a dir.) ao lado de demais parlamentares do RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Caso Bebianno é “página 
virada”, afirma Flávio
Filho do presidente Jair Bolsonaro, o 
senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) 
afirmou nesta quarta-feira, 20, que 
a crise em torno do ex-ministro 
Gustavo Bebianno é “página virada” 
e negou possíveis mudanças no 
partido após as polêmicas. Flávio 
afirmou que o deputado federal 
Luciano Bivar (PE) seguirá na 
presidência da legenda, apesar dos 
rumores de que a família Bolsonaro 
queria afastá-lo diante das suspeitas 
de uso de candidaturas-laranja 
na eleição do ano passado em 
Pernambuco e Minas Gerais.

Wilson Dias / Agência Brasil
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Justiça adia julgamento da cobrança 
da “Taxa dos Bombeiros” no Estado

POLÊMICA

José Aldenir / Agora RN

Durante o julgamento da ação, na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio 
Santos pediu vistas ao processo (mais tempo para análise), interrompendo a apreciação do caso

A análise da polêmica Lei Com-
plementar Estadual 612/2017, que 
instituiu no Rio Grande do Norte a 
a chamada Taxa dos Bombeiros, foi 
adiada para o próximo dia 17 no Tri-
bunal de Justiça (TJRN). Durante o 
julgamento da ação no Pleno nesta 
quarta-feira, 20, o desembargador 
Cláudio Santos pediu vistas do pro-
cesso (mais tempo para analisar), 
interrompendo a apreciação do caso. 

O julgamento decorre de um pe-
dido feito pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Norte para suspender 
os efeitos da nova lei, que prevê que 
parte da cobrança da taxa anual do 
IPVA seja repassada para o Corpo 
de Bombeiros Militar. O recurso se-
ria utilizado nos serviços de combate 
a incêndio, salvamento e resgate.

A apreciação do pedido cautelar 
foi iniciada com o voto do relator do 
processo, o desembargador Vivaldo 
Pinheiro, que se posicionou favorável 

à constitucionalidade da cobrança. 
O Ministério Público alega que o 

serviço dos bombeiros não pode ser 
objeto de taxa, pois o financiamen-

to destas ações é uma obrigação do 
poder público. O custeio deve ser 
arcado com recursos provenientes de 
impostos.

O Governo do Estado, por sua 
vez, defende que é possível a institui-
ção de taxa para custear a prestação 
de serviços públicos específicos. A 
justificativa é que são serviços pú-
blicos postos à disposição mediante 
atividade administrativa em efetivo 
funcionamento e que gozam de es-
pecificidade. Além disso, a Procura-
doria Geral do Estado menciona que 
estados como Paraíba, Pernambuco 
e Mato Grosso já fazem a cobrança. 

A medida prevê a cobrança da 
Taxa dos Bombeiros via IPVA, sen-
do R$ 25,00 para automóveis e R$ 
15,00 para motocicletas. l

Ministério Público alega que serviço dos bombeiros não pode ser objeto de taxa



6 COTIDIANO QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 21.02.2019

serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Registro. Das 27 tes-
temunhas arroladas pelo 
Ministério Público Fede-
ral para apurar acusações 
contra o ex-deputado 
Henrique Alves nenhuma 
testemunhou contra sua 
vida pública. Nenhuma. 

>> Efeito. O que prova 
mais uma vez que o domí-
nio do fato, sem tradição 
no Direito brasileiro, é um 
artifício contra a classe 
política na medida em que 
foi generalizada sem ter 
amparo jurídico. 

>> Mais. Nos últimos 
dias, o MPF, pela própria 
mão da procuradora 
Raquel Dodge, pediu ao 
supremo que arquivasse 
um processo contra o 
ex-governador Robinson e 
Fábio Faria, seu filho. 

>> Certo. O vereador 
Paulinho Freire não 
mais aceitará que na sua 
gestão a Câmara discuta 
edital de licitação de 
concorrência pública. Só 
desgasta o legislativo, 
quando o dever é do 
Executivo. 

>> Manobra. Freire 
cumpre o quarto manda-
to de presidente e sabe 
que esse jogo começou 
antes, na Prefeitura, 
e caiu no plenário do 
Legislativo, onde uma 
bancada joga pôquer em 
seu interesse.     

>> Atenção. A barragem 
Diamante existe. A idéia 
é fazê-la passar de três 
milhões para 300 milhões 
de metros cúbicos para 
ser a nova redenção do 
Seridó. Ora, é exatamente 
ai que mora o perigo. 

>> Cena. No mínimo inovadora e corajosa, com clareza absoluta, a 
declaração do presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, na 
Agora FM 97.9, quando aconselhou o prefeito Álvaro Dias a mostrar 
ao natalense como recebeu a Prefeitura de Natal. Segundo Freire, se 
Dias calar diante do quadro financeiro que herdou pagará pelas difi-
culdades na sua gestão. Carlos Eduardo teve um marketing eficiente, 
mas a realidade dos números mostra um retrato feio e arriscado.

>> Esse. Aos que julgam 
esta coluna com idiossin-
crasias contra a falta de 
transparência do Sistema 
S, só um aviso: favor en-
caminhar as reclamações 
ao Ministério Público e 
para a Polícia Federal. 

>> Hoje. Os beatlemaní-
acos reúnem hoje, quinta, 
a tribo do Submarino 
Amarelo no 294, ali na 
Av. Deodoro, para uma 
grande prévia carnava-
lesca. Convocação é do 
promoter Marcos Sá de 
Paula. 

>> Amanhã. Sexta, a 
festa vai ser por conta da 
alegria e bom humor do 
bloco KD Xoxó, a partir 
das 17h, na Gourmeria, 
Av. Afonso Pena. Zarpa 
às 19h45, sai desfilando 
até chegar, às 21h, no 
294. 

>> Perdas. A julgar pelo 
que reza o Diário Oficial 
da Prefeitura de Natal, o 
carnaval engoliu duas ru-
bricas: o Plano Municipal 
do Livro e da Leitura e o 
Apoio à Produção Literá-
ria. Viva Momo!

>> Voto. Será aberto 
dia 16 e vai até dia 30 de 
março o período para as 
inscrições dos candidatos 
ao cargo de Corregedor 
Geral do Ministério Públi-
co no RN. Pelo voto direto 
será dia 11 de abril.

>> Razão. Do Indormido, 
diante do amigo sem en-
tender a força dos amores 
proibidos se bastaria o 
gesto simples de assumi-
-los: “Todo grande amor é 
clandestino”. E caiu num 
silêncio de abismo.

Não diria que é por ignorância. 
Seria grosseiro, Senhor Redator. 
Talvez calhe melhor por desinfor-
mação, aquela incultura imper-
ceptível para muitos, mas que vai 
ficando pregada na alma como um 
lodo. O brasileiro aprendeu im-
provisando o jeitinho, arte na qual 
é um mestre de borla e capelo, a 
repetir que na prática a teoria é 
outra. É jargão fácil, mas raso co-
mo um pires, a servir de saída de 
emergência quando a falta de sa-
ber fica ameaçada pelo vexame de 
um falso lastro. 

E o pior: a essa altura não há 
como salvar esses espíritos da in-
sensibilidade. Cresceram com o 
tempo. É verdade, o Diabo é velho, 
por isso não precisa ser mais sa-
bido do que ninguém. Mas é que 
alguns Diabos não envelhecem 
nunca, caídos que ficaram numa 
jovialidade pueril que lhes nega um 
olhar crítico. É comum vê-los sopi-
tando, na expressão caduca, muito 
comumente usada pela retórica dos 
jovens políticos jogados sem lastro, 
à socapa, no exercício da palavra. 

Aliás, abra-se, urgente, um pa-
rêntese: socapa também é uma pa-
lavra muito antiga. Só a veste quem 
precisa disfarçar o disfarce, não 
fosse também, e por si só, um pleo-
nasmo. O que acaba sendo injusto 
- o pleonasmo também pode ser 
uma forma de conferir vigor e certo 
realce, se há mestria e maestria no 
seu emprego. Por mestria, antes 
que seja tarde, entenda-se o primor 
no manejo do estilo; por maestria, a 
arte de reger os naipes na busca de 
arpejos sonoros na frase.

Afastadas as cansativas delon-
gas de um nariz de cera que tam-
bém é antigo, um dia o brasileiro 
vai entender que a biologia, apesar 
de lenta, é a garantia da evolução 
das espécies. E que a teoria nasce 
da observação consciente e siste-
mática da prática. E se já não soube, 
até agora, a grande maioria, a culpa 
vem dos tecnocratas oficiais - es-
quecem a importância e utilidade 
da filosofia nos currículos escolares, 
quando a escola era risonha e fran-
ca, mas de boa qualidade. 

Na gestão pública, o poderoso 
vai buscar o bem e o mal na expe-
riência que a História foi acumulan-
do a cada século. Ninguém nasce 
sabendo, eis o roto lugar-comum. 
O que o homem aprende, creia Se-
nhor Redator, aprende observando. 
A não ser os gênios, e exatamente 
porque são tocados, singularmente, 
pela genialidade. Não há bolsona-
ros nascidos ontem ou antes de 
ontem, perdoem o pessimismo. 
Principalmente ungidos pelo nacio-
nalismo maroto da esperteza.

Os desmazelos estão aí, pulan-
do e pululando nas redes sociais, 
tevês e jornais. Nada anunciam de 
novo. O poder fascina e corrói. Ro-
bespierre, o Incorruptível, aquele 
da Revolução Francesa, mandou 
decapitar Danton - Georges Ja-
cques Danton - seu maior com-
panheiro na luta de 1789, por te-
mê-lo. Depois, por destrambelho, 
o próprio Robespierre teve posto 
seu pescoço à guilhotina que Jo-
seph-Ignace Guillotin inventou 
e deu nome. É a História na lição 
implacável.

Brasileirismos

PALCO CAMARIM

“ “Verdades eternas
pedem horas eternas”

Machado de Assis,
escritor (1839-1908).
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A partir de hoje, motociclistas de 
todo o Rio Grande do Norte deverão 
pagar apenas 50% do valor que é 
cobrado de motoristas de carro em 
estacionamentos particulares. Isso 
porque entra em vigor nesta quinta-
-feira, 21, lei estadual que trata do 
assunto. A matéria foi proposta na 
Assembleia Legislativa pelo deputa-
do estadual Gustavo Carvalho (PS-
DB) e sancionada em dezembro pelo 
então governador Robinson Faria.

A nova lei vale para as tarifas 
de estacionamentos privados de sho-
ppings, centros comerciais, super-
mercados, hospitais, clínicas, rodovi-
árias, aeroportos e estabelecimentos 
semelhantes. “Não estou preocupado 
com números, mas sei que trará be-
nefícios a milhares de pessoas”, afir-
ma o deputado Gustavo Carvalho.

Pela lei, os valores das tarifas 
deverão estar afixados na entrada 

dos estacionamentos e nos locais de 
pagamento. As autoridades poderão 
aplicar penalidades aos fornecedores 
do serviço que infringirem as novas 
disposições, obedecendo as seguintes 
regras: notificação para regulariza-

ção em 15 dias; multa de R$ 3 mil 
após esse período; dobro da multa 
após 30 dias; e, em seguida, cassação 
do alvará de funcionamento.

De acordo com Gustavo Carva-
lho, a falta de estacionamentos pú-

blicos passou a ser considerada um 
dos graves problemas de mobilidade 
urbana do Rio Grande do Norte, e 
os estacionamentos particulares são 
opção para os motoristas. “O proble-
ma é que os motociclistas pagam a 
mesma quantia que os donos de car-
ros, e o tamanho da moto equivale 
apenas a um quinto dos automóveis, 
ocupando bem menos espaço. Assim, 
a tarifa não deve ser a mesma”, ex-
plicou o deputado.

O deputado ressaltou ainda 
que nos estacionamentos privados 
existem vagas distintas para motos 
e carros, sendo as vagas proporcio-
nais ao tamanho do tipo de veículo. 
Isso sem contar que o proprietário de 
motocicleta fica proibido de estacio-
nar em vagas destinadas aos carros. 
Mesmo pagando a tarifa igual, o 
usuário de moto recebe um trata-
mento desigual. l
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Se aprovada, reforma vai obrigar RN a 
elevar alíquota de previdência para 14%

CONTRIBUIÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Esse é o tom de apenas uma parte do projeto de reforma que o governo federal enviou ao Congresso 
Nacional. Proposta tem como objetivo estabelecer novas obrigações para estados e municípios

O Rio Grande do Norte e demais 
Estados com déficits previdenciários 
terão que elevar a alíquota para a 
contribuição dos servidores para pe-
lo menos 14% sobre a remuneração 
bruta em um período de 180 dias, 
podendo criar alíquotas adicionais 
para readequarem os regimes, além 
de instituir fundos de previdência 
complementar em até dois anos.

Esse é o tom de apenas uma 
parte do projeto de reforma da pre-
vidência que o governo federal en-
viou ao Congresso Nacional nesta 
quarta-feira, 20. A proposta também 
tem como objetivo estabelecer novas 
obrigações para Estados e municí-
pios. O governo federal também está 
acenando com ajuda financeira aos 
Estados na medida em que apoiem 
a proposta da reforma previdência.

O presidente do Instituto de 
Previdência do Rio Grande do Nor-
te (Ipern), Nereu Batista Linhares, 

informou que, caso a reforma seja 
aprovada da forma em que está pos-
ta, não haverá o que fazer além cum-
prir as futuras novas regras. “Por en-
quanto, não houve discussão e o que 

temos é algo que vem de cima para 
baixo”, disse Linhares. Atualmente, 
o RN adota a alíquota de 11%.

De acordo com o presidente do 
Ipern, o Rio Grande do Norte já tem a 

lei da previdência complementar, cuja 
aprovação se deu no final de 2017, fal-
tando apenas instalar, o que levaria 
um prazo de ao menos de dois anos. 
No entanto, Nereu Linhares ressalta 
que é preciso discutir, debater e veri-
ficar quem entrará nas novas regras, 
além de saber quem vai gerir.

Em relação a outros temas polê-
micos, como o teto das aposentado-
rias – hoje de R$ 5,8 mil para quem 
vem da inciativa privada –, Nereu 
Linhares frisou que é necessário 
discutir se os servidores públicos 
passarão a fazer parte do sistema 
geral, se eles poderão aderir a outros 
sistemas de previdência complemen-
tar ou se serão absorvidos pelo que o 
Estado criar, além de discutir a par-
tir de quando e para quem vai valer. 
“Vamos acompanhar as discussões 
no Congresso e estudar a proposta, 
quando soubermos dela na íntegra”, 
acrescentou Linhares. l

RN adota, atualmente, alíquota de contribuição de 11% sobre as remunerações

A partir desta quinta, motociclistas só 
pagarão 50% do valor do estacionamento

>> MOBILIDADE

José Aldenir / Agora RN

Motos ocupam menos espaço que carros, mas hoje motoristas pagam o mesmo
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Presidente da Fetronor defende
subsídio para baixar valor das tarifas

SOLUÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Eudo Laranjeiras crê que melhorias como veículos de piso baixo, sistema de Wi-Fi e ar-condicionado 
não são possíveis sem que o preço das tarifas dos ônibus de Natal aumente de forma exponencial

O presidente da Federação das 
Empresas de Transporte de Passa-
geiros do Nordeste (Fetronor), Eudo 
Laranjeiras, defendeu que o Poder 
Público – seja a Prefeitura do Natal 
ou o Governo do Estado – precisa 
subsidiar parte da tarifa do trans-
porte público de Natal. A medida, 
segundo ele, aliviaria o bolso do usu-
ário na hora de pagar a passagem.

“No Brasil, há apenas três luga-
res onde as tarifas são subsidiadas 
efetivamente: São Paulo, que paga 
50% da tarifa; Brasília, que dá 40%; 
e Recife, que se compromete com 
cerca de 23% da passagem. Mas o 
Poder Público daqui está quebrado, 
sem dinheiro”, apontou Laranjeiras 
em entrevista ao programa “Agora 
é Show”, da rádio Agora FM (97,9).

Piso baixo, ar-condicionado e 
Wi-Fi são alguns dos serviços que 
a população natalense têm pedido 
que sejam integrados ao transporte 
público. Eudo, porém, afirma que 

quanto mais incrementos, maior 
será a tarifa a ser paga. Por isso, o 
subsídio do poder público seria im-
prescindível. Atualmente, ele crê 
que essas melhorias não sejam pos-
síveis sem que o preço da passagem 
aumente de forma exponencial.

“Precisamos que o transporte se-

ja visto como solução, não problema. 
Falta aos gestores dizer o que fazer 
e como fazer. Quem define itinerário 
e a quantidade de ônibus é o poder 
público, mas o custo é rateado por 
quem paga, e isso é o erro”.

Recentemente, o Sindicato das 
Empresas de Transportes Urbanos 

de Passageiros de Natal (Seturn) 
enviou ofício à Prefeitura solicitando 
um reajuste no preço da passagem. 
A categoria pede que a a tarifa suba 
de R$ 3,65 para R$ 3,90. “O reajuste 
é necessário para que as empresas 
se mantenham vivas”, disse.

Enquanto a Prefeitura decide se 
atende ou não a demanda do Seturn, 
a população se mantém na expecta-
tiva da realização de um novo pro-
cesso de licitação. Em menos de dois 
anos, foram duas tentativas – ambas 
deram desertas. Em dezembro de 
2018, a Câmara de Natal aprovou 
um novo projeto. Ele foi sancionado 
pelo prefeito Álvaro Dias (MDB), 
que vetou quatro pontos que ainda 
serão analisados pela Câmara.

“As licitações vão dar sempre 
desertas, se continuarem com essas 
bobagens de colocarem coisas que 
o passageiro não pode pagar, a não 
ser que haja esse subsídio”, encerrou 
Eudo Laranjeiras. l

Segundo presidente da federação, Recife, São Paulo e Brasília têm o subsdío público

FANTOCHE

Justiça autoriza soltura do presidente 
da Confederação Nacional da Indústria

Elza Fiúza / Agência Brasil

A Justiça Federal de Pernam-
buco mandou soltar o presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, 
Robson Andrade, alvo da Operação 
Fantoche, deflagrada contra supostas 
fraudes no sistema S e no Ministério 
do Turismo. Ele havia sido preso na 
terça-feira, 19. A PF fez o pedido de 

soltura após a conclusão de buscas e 
apreensões em endereços ligados a ele 
e outros investigados.

Também foram soltos outras qua-
tro envolvidos no caso, incluindo os 
presidentes das federações das indús-
trias de Alagoas, Paraíba e Pernam-
buco. Segundo informações da PF, 

um grupo de empresas, sob o controle 
de um mesmo núcleo familiar, atua-
va desde 2002 executando contratos 
firmados por meio de convênios com 
o Ministério do Turismo e entidades 
paraestatais do intitulado “Sistema 
S”. Estima-se que o grupo já tenha 
recebido mais de R$ 400 milhões. lRobson Andrade foi preso no dia 19
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Licitação dos transportes aguarda
análise de quatro vetos na Câmara

NATAL

José Aldenir / Agora RN

Pontos retirados do processo licitatório pelo prefeito Álvaro Dias ainda precisam ser apreciados pelas 
comissões interna da Casa; regulação do sistema público de ônibus da capital se arrasta desde 1999

A novela relacionada à licitação 
do sistema público de transportes 
de Natal ganhou novo capítulo. A 
Câmara Municipal precisa anali-
sar, agora, quatro vetos do prefeito 
Álvaro Dias – publicados em 3 de 
janeiro deste ano – ao texto apro-
vado pelos vereadores em dezembro 
do ano passado. A ação pode atrasar 
ainda mais o tortuoso processo.

Os quatro vetos precisam ser 
avaliados pelas comissões parla-
mentares da Câmara de Natal. 
No entanto, os grupos de trabalho 
ainda não foram formados para o 
segundo biênio da atual legislatura 
- a definição deverá ser feita ainda 
esta semana. Desta forma, os pon-
tos retirados só poderão apreciados 
em sessão ordinária após passarem 
pelas comissões – para o que ainda 
não há um prazo definido. 

A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) informou, 
através da assessoria de imprensa, 
que o edital de licitação depende do 
retorno dos trabalhos da Câmara. 

Os vereadores de Natal aprovaram 
o texto final em 5 de dezembro de 
2018 – foram encartadas 20 emen-
das. Em 3 de janeiro, quatro emen-
das foram derrubadas por Álvaro 
Dias. A previsão do município era 
deflagrar o processo de regulari-
zação dos ônibus entre fevereiro e 
março, mas a tendência é de que 

isso se prolongue por mais tempo.
Os quatro vetos trazem impor-

tantes mudanças no arcabouço do 
processo licitatório. O principal veto 
é o que proíbe a contratação de pes-
soas, empresas ou conglomerados 
condenados no âmbito criminal, com 
trânsito em julgado, ou que estejam 
inadimplentes com tributos muni-

cipais ou que tenham multas por 
infração de trânsito não quitadas. 
Segundo a Prefeitura, o artigo prevê 
a rescisão do contrato com as em-
presas que não seguirem as regras, 
mas não garante o direito à ampla 
defesa, o que tornaria a medida in-
constitucional.

Outro veto é com relação à proi-
bição de se realizar convênios ou 
contratos com determinado ente pa-
ra venda de bilhetes eletrônicos do 
transporte público. O terceiro está 
condicioando à contratação de 30% 
de transporte alternativo. A última 
é que aprova a dupla função para os 
motoristas. 

Vale lembrar que a novela da 
licitação pública do transporte já 
transcorre 20 anos. Um primeiro 
projeto licitatório foi entregue pela 
Prefeitura à Câmara de Vereadores 
em 2015. A licitação terminou deser-
ta por duas vezes em 2017, o que fez 
com que o Município encaminhasse 
um novo projeto para análise do Le-
gislativo. l

Atual processo de licitação do transporte de Natal foi aberto em 2017

REVITALIZAÇÃO

Secretaria de Turismo de Natal planeja 
investimentos para o Centro Histórico

José Aldenir / Agora RN

O Centro de Natal e o bairro da 
Ribeira são dois pontos que contam 
ricos detalhes da história da cida-
de em seus prédios e ruas. O pano 
de fundo antigo e os mistérios do 
passado são sempre atrativos para 
cidadãos locais e turistas. Pensan-
do nisso, o secretário de Turismo 
da capital, Fernando Fernandes, 
dialoga com o prefeito Álvaro Dias 
(MDB) para que estes locais pos-
sam ser colocados em rotas turísti-
cas. Na visão do secretário, isso po-
deria alavancar o setor e manter o 
visitante por mais tempo na cidade. 
Fernandes considera realizar este 
plano como sua obsessão à frente 
da pasta.

“No Centro, temos todo um sítio 
histórico: o Marco Zero, a Igreja do 
Galo, o Instituto Histórico e Geo-
gráfico, o antigo Palácio Potengi, a 

Capitania das Artes e muito mais. 
Esse circuito não cansaria o turista. 
Seria possível mantê-lo em Natal 
por mais meio dia. Conseguir isso é 
uma obsessão minha”, contou o se-
cretário em entrevista concedida ao 

“Jornal Agora”, apresentado pelos 
jornalistas Alex Viana e Anna Ka-
rinna Castro, na Agora FM (97,9).

Para que isso seja possível, é 
necessária a concretização de uma 
logística que permita levar os turis-
tas a conhecer o potencial dos bair-
ros. Fernando Fernandes explica 
que a prefeitura de Natal está pla-
nejando um circuito para conseguir 
cumprir este objetivo.

“O Circuito Cultural que a 
prefeitura planeja consiste em um 
ônibus deixar o turista para conhe-
cer a cidade a pé, enquanto volta 
para uma baia a ser criada perto 
da Capitania das Artes, mas para 
isso precisamos da cidade limpa e 
segura. Como secretário de Turis-
mo, esse é meu sonho: quero que 
as pessoas conheçam um pouco da 
história de Natal”. l

Prédio abandonado na Ribeira

SISTEMA PENITENCIÁRIO

Agentes do RN 
deflagram Operação 
Padrão em presídios

Os agentes penitenciários do 
Rio Grande do Norte adotaram, 
como forma de protesto pelos 
salários atrasados, Operação 
Padrão em todas as unidades 
prisionais do Estado. Desde a última 
terça-feira, 19, apenas serviços 
essenciais estão sendo realizados.

“Os agentes buscam 
pagamento de suas verbas 
alimentícias, bem como protestam 
contra as condições de trabalho e o 
tratamento que fere a dignidade dos 
trabalhadores”, diz Vilma Batista, 
presidente do sindicato da categoria.

De acordo com Vilma, o sindicato 
teve uma reunião com o Governo do 
Estado na terça-feira, 19. “Nós temos 
uma pauta que foi apresentada ainda 
no começo do ano e o Governo nem 
mesmo tinha sentado para discutir o 
assunto”, finalizou. l
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Serviço de estacionamento “rotativo” 
será implantado em Natal até julho

TRÂNSITO

José Aldenir / Agora RN

Câmara dos Dirigentes Lojistas e Prefeitura do Natal iniciaram as conversas para adotar o sistema
de estacionamento nas principais vias públicas da capital; custo será de R$ 0,03 por minuto usado

Com atraso de algumas décadas, 
os comerciantes de Natal voltaram a 
examinar a possibilidade, junto com 
a Prefeitura do Natal, de implantar 
na cidade, até julho de 2019, o esta-
cionamento rotativo em vias públi-
cas (zona azul).

Desta vez, o prefeito Álvaro Dias 
decidiu assinar embaixo do que os 
comerciantes decidirem. O modelo 
foi apresentado nesta quarta-feira, 
20, pela Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas de Natal (CDL). 

A modelagem do sistema a ser 
aplicada em Natal, porém, já está 
fechada e prevê incialmente apenas 
2.200 vagas de estacionamento em 
cinco bairros com forte atividade co-
mercial, onde já existem aproxima-
damente 19 mil vagas disponíveis. 
Ou seja, a zona azul vai atingir 15% 
dessas agas, inicialmente.

A CDL já tem um valor a ser co-
brado: R$ 0,03 por minuto usado, até 
alcançar o valor de R$ 4,00 por duas 
horas, que é o tempo limite. Depois 
disso, caso ainda queira permanecer, 

o usuário teria de sair e encontrar 
uma nova vaga nas proximidades. 

Segundo o presidente da CDL, 
Augusto Vaz, cada vaga será nume-
rada a tinta e os usuários poderão 
efetuar o pagamento de seus crédi-
tos por aplicativo ou em pontos de 
vendas distribuídos pelas áreas onde 
houver estacionamentos rotativos. A 

previsão é que, a cada 50 vagas, haja 
um ponto credenciado de venda de 
créditos em qualquer ponto comer-
cial, seja um mercadinho, loja de 
roupa ou quitanda. 

Para fiscalizar o funcionamento 
do sistema, pelas conversas iniciais 
já mantidas com a Prefeitura, um 
monitor será recrutado para cuidar 

de 100 vagas. Eles serão inicialmente 
selecionados entre os flanelinhas dos 
locais e, se as vagas não forem preen-
chidas, serão chamados inscritos em 
programas de primeiro emprego.

Portarão equipamento de mão 
para monitorar cada uma das vagas 
ocupadas para saber quantas estão 
ou não cobertas por créditos.

Os automóveis estacionados 
irregularmente serão multados pe-
la  Prefeitura do Natal. O sistema 
funcionará todos os dias, das 8 às 18 
horas, e aos sábados das 8 às 13 ho-
ras. Serão beneficiadas ruas do Ale-
crim, Cidade Alta, Tirol, Petrópolis e 
Ribeira: artérias como as avenidas 
Presidente Quaresma e Presidente 
Bandeira, no Alecrim; Campos Sa-
les, Rodrigues Alves e Deodoro da 
Fonseca, em Petrópolis; e Duque de 
Caxias, na Ribeira.

A única exceção, até o momen-
to, é avenida Afonso Pena, onde os 
comerciantes ouvidos disseram não 
sentir problemas relacionados a fal-
ta de vagas para os clientes. l

Avenida Campos Sales será uma das vias beneficiadas com o novo serviço

BENEFÍCIO

Governo do RN vai assinar seis novos 
contratos do Proadi nesta sexta-feira

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado assina 
nesta sexta-feira, 22, seis renova-
ções de contratos do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Indus-
trial do Estado do Rio Grande do 
Norte (Proadi). 

Obtiveram a revalidação, que 
autoriza de 65% a 95% de isenção 
do ICMS devido pelas empresas de 
acordo com o número de empregos 
oferecidos, entre outras empresas, 
a Refrigerante Dore, indústria cen-
tenária instalada em Parnamirim; 
e a Megafral, fabricante de fraldas 
infantis e geriátricas que atende o 
mercado da Bahia ao Amazonas. 

Também será beneficiada a em-
presa Bokus, instalada no Distrito 
Industrial de Macaíba, responsável 
por 80 postos de trabalho diretos 
e 240 indiretos; além da Sterbom 
Polpa de Frutas, com geração de 83 

empregos diretos e 250 indiretos, 
também em Macaíba.

O ato de renovação do Proadi 
acontece às 9h, no auditório Joaquim 

Victor de Hollanda, no 7º andar da 
Casa da Indústria. A convite do 
presidente do Sistema Fiern, Amaro 
Sales, a governadora Fátima Bezer-
ra fará a abertura da reunião e apro-
veitará a ocasião para firmar os con-
tratos com as empresas, sendo dois 
novos Proadi e quatro renovações.

O Proadi ainda é o principal pro-
grama de benefício fiscal do Estado 
voltado para ampliar a competitivi-
dade da indústria potiguar. 

Segundo já anunciou a gover-
nadora, ele será mantido, revisado 
e aprimorado a fim de manter opor-
tunidades de trabalho e geração de 
renda. Hoje, o Proadi beneficia 110 
empresas em todo o Rio Grande do 
Norte. As renúncias na cobrança 
relacionadas com o ICMS somam 
R$ 28 milhões mensais – cerca de R$ 
336 milhões/ano. l

Assinaturas serão feitas na Fiern

DECISÃO

Prefeitura de Macaíba 
rescinde contrato do 
concurso público

A Prefeitura de Macaíba 
rescindiu contrato com a 
Consulpam. A empresa foi a 
vencedora da licitação referente 
à realização do concurso público 
que atualmente se encontra 
temporariamente suspenso 
em virtude de um processo 
administrativo aberto pela 
Administração Municipal para 
apurar possíveis falhas da empresa 
durante a fase de inscrições (10 de 
dezembro de 2018 a 10 de janeiro 
de 2019).  

Segundo a administração 
municipal, foram encontradas falhas 
durante a fase inicial do concurso, 
no que concerne a geração de 
boletos para o pagamento das 
taxas de inscrição, como também, 
no processamento dos pedidos de 
isenção das referidas taxas. l
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Exportações de frutas podem
ser suspensas no Porto de Natal

POR 45 DIAS

José Aldenir / Agora RN

Decisão estaria ligada a prejuízos à imagem da companhia CMA/CGM, maior operadora do terminal, 
após últimas apreensões de drogas. Paralisação interromperia embarque de até 3 mil contêineres

O Porto de Natal poderá ficará 
sem a escala semanal de navios de 
contêineres pelos próximos 45 dias. 
Caso seja confirmada a interrupção 
das atividades da companhia CMA/
CGM, maior operadora no terminal 
potiguar, a medida vai afetar a ex-
portação de frutas do Rio Grande do 
Norte para o mercado europeu.

A decisão da companhia estaria 
ligada a prejuízos decorrentes de du-
as apreensões de drogas na semana 
passada. As ações promovidas pela 
Receita Federal e Polícia Federal 
interromperam o envio de mais de 3 
toneladas de cocaína para Europa. A 
droga estava dentro de contêineres 
carregados com melões e mangas.

Embora a Companhia Docas do 
Rio Grande do Norte (Codern) não 

tenha sido comunicada oficialmente 
da paralisação dessas escalas, a Pro-
jeco, empresa ligada às operações da 
CMA/CGM no terminal, já teria pas-
sado uma comunicação nesse senti-
do aos sindicatos de trabalhadores 
que atuam no terminal.

Lenilto Caldas, presidente do 
Sindicato dos Estivadores, estimou 
ao Agora RN nesta quarta-feira, 20, 
que, se a CMA/CGM levar adiante 
a paralisação, entre 2,5 mil a 3 mil 
contêineres deixarão de ser embar-
cados pelo Porto de Natal. A ques-
tão, porém, estaria mais ligada à 
falta de um escâner no porto para a 
fiscalização dos contêineres fechados 
– um investimento que seria de R$ 
11 milhões, aproximadamente.

Ainda segundo Lenilto, com essa 

paralisação, os trabalhadores deixa-
rão de receber em média R$ 2,5 mil 
por período de trabalho, o que re-
presentará uma grande perda para 
suas famílias.

Procurado pelo Agora RN, o Por-
to de Natal limitou-se informar que 
o funcionamento segue normalmen-
te. A direção da Companhia Docas 
do Rio Grande do Norte (Codern) 
não recebeu comunicação formal da 
paralisação por parte da CMA/CGM.

Os quatro sindicatos ligados à 
operação portuária em Natal agora 
pretendem buscar políticos para 
intercederem junto à CMA/CGM. 
“Qualquer mudança para menos 
nesse período de paralisação já seria 
uma enorme vitória”, encerrou Le-
nilto Caldas. l Terminal teve operações semana passada
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“ A paz começa 
precisamente onde 

termina a ambição”

(Edward Young)

>> Nova lua. Netuno, 
o planeta mais remoto 
do sistema solar, tem 
um satélite natural que 
até agora tinha passado 
desapercebido pelos 
telescópios. Batizado de 
Hipocampo, foi descoberto 
pelos pesquisadores 
do projeto SETI, num 
laboratório de Moutain View, 
EUA, a partir de imagens 
do Hubble. É a menor lua de 
Netuno e está em destaque 
na edição da revista Nature.

>> Teatro. A Fundação José 
Augusto publicou edital que 
isenta o pagamento do valor da 
pauta do Teatro Chico Daniel 
entre os dias 22 de março e 31 
de maio. E divulgou a relação de 
58 projetos culturais habilitados 
no edital, que abrange peças 
teatrais, shows musicais, 
saraus poéticos e intervenções 
performáticas.

Soneto Dissonante

Soneto Difamante

Delirar, exagerar, brigar com o fato
alienar, inventar, mentir, desconhecer

se enganar na fantasia de não ser
se iludir no sabor do mesmo prato

Repetir a exaustão uma cantilena
de velhacas teorias mentirosas
mitificar uma vida cor de rosa

no que já se mostrou grande problema

Defender as realidades paralelas
com palavras de ordem das procelas
daquilo que na história já não cabe

Travestir chatice e raiva com ternura
é assim a militância da amargura
de quem fala de tudo e nada sabe.

Fanfarrão, mentiroso, ofensivo, odiento
arrogante, descarado, cínico, ultrajante
desonesto, maldoso, corrupto, farsante

insolente, criminoso, atrevido, lazarento

Quanto mais faz discurso, mais inventa
maquiagem em seu caráter petulante 
conta goga num intelecto de meliante
dissimular tem sido a sua ferramenta

Abusou da paciência da sociedade
com seu grupo produzindo iniquidade

a fazer do mal feito uma religião

Safadeza com audácia e desrespeito
tanto fez de milacria o tal sujeito
que de líder popular virou ladrão.

>> Golpe. Estarrecedor o episódio 
de um voluntário que se deslocou até 
à cidade mineira de Brumadinho, e 
lá chegando procurou a prefeitura 
e algumas famílias de vítimas da 
tragédia provocada pela Vale. O dito 
cujo teria se apossado de partes da 
ajuda financeira e sumido. Dizem 
que tal figura seria do RN.

>> Robótica. Uma estudante 
chinesa de 15 anos, da cidade de 
Harbin, provocou um enorme debate 
nas redes sociais depois que usou 
um robô para fazer seus trabalhos 
escolares durante as férias do ano 
novo chinês. A máquina escaneou 
diversos livros e produziu textos que 
a garota assinou como autora.

>> Asimov. O fato remete ao 
escritor russo Isaac Asimov, pioneiro 
dos romances de ficção científica 
sobre inteligência artificial. Em 
1964, ele disse sobre o ano 2014 
numa feira em Nova York: “Robôs 
já estarão presentes e instrumentos 
eletrônicos serão criados para livrar 
o homem de trabalhos tediosos”.

>> Urbanismo. Natal tem as praias 
urbanas mais feias do Nordeste, 
consequência de planos diretores que 
atenderam ideias esquerdizantes de 
estímulo ao urbanismo da miséria. 
A Câmara Municipal vai iniciar 
debates sobre uma revisão do atual 
Plano Diretor. É a hora da cidade se 
levantar.
 
>> TV Cidade. Haroldo Azevedo 
voltou pra Natal, após mais uma 
temporada na residência de 
Miami, carregado de novidades 
gerenciais e tecnológicas para 
implantação imediata na Rádio 
94 FM, que vai aos poucos se 
transformando na primeira 
emissora radiofônica com alcance 
televisivo via redes sociais.

>> Trapalhões. O publicitário 
Jener Tinoco iniciou uma bem-
humorada campanha para combater 
o mau motorista no trânsito já quase 
caótico de Natal. Todos os dias, bem 
cedo na Rádio Cidade, ele alerta 
aqueles que atrapalham o tráfego a 
não serem candidatos favoritos ao 
título de “maracatu do trânsito”.

O que incomoda a Globo não é o 
Bolsonaro, é o anunciante governo 

federal. 

(Dário Palhano Costa)

Bolsonaro tem o que Lula e 
Temer não tiveram: coragem, 

saco roxo e boa intenção 

(Milton Neves)

Há uma equipe pra desatolar o 
país, mas o importante é o fetiche 

da crise. 
(Guilherme Fiuza)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornalista Bernardo Mello 
Franco: “As gravações vazadas 
ontem mostram que Bolsonaro 
mentiu ao negar as conversas 
com Bebianno. Depois de assistir 
a uma demissão em câmera 
lenta, podemos estar diante de 
uma retaliação a conta-gotas. 
Bebianno forneceu detalhes 
da operação para comprar seu 
silêncio: o Planalto ofereceu duas 
embaixadas e uma sinecura em 
Itaipu. O relato expõe mais uma 
prática que Bolsonaro havia 
prometido abolir: a distribuição 
de cargos públicos para benefícios 
pessoais”;
 
...do jornal O Globo: “Mourão 
minimiza derrota do governo na 
Câmara: ‘Perdi. Perdeu, playboy’”; 

...do Estadão: “Escolhido por 
Bolsonaro, novo líder do governo 
no Senado é alvo de cinco 
inquéritos”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Opinião. “Racismo, esse 
preconceito perverso, designa toda 
forma de intolerância que fomenta 
ódio e divisões entre grupos 
sociais. Preconceito desumaniza a 
pessoa. O problema da homofobia 
supera a expressão ‘gay’. 
Diferenças entre raças e sexos não 
podem ser discriminatórias”. Do 
ministro do STF Celso de Mello, 
ao relatar criminalização da 
homofobia, nesta quarta-feira

>> Agenda positiva. A 
governadora Fátima Bezerra 
parece estar colhendo bons 
frutos de sua agenda em 
Brasília. Além da garantia 
do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, de enviar 
recursos ao Estado para o 
programa de reestruturação 
do SUS, que está sendo 
implementado pela Secretaria 
Estadual de Saúde (incluindo a 
regionalização do atendimento 
e a formação de consórcios 
para a implementação de 
policlínicas), a governadora teve 
acesso, em primeira mão, ao 
plano do governo federal para a 
recuperação fiscal de Estados, 
incluindo o RN. 
 
>> Em tempo. Aparentemente, 
a gestão petista no RN está 
sendo bem tratada - como deve 
ser - pelos auxiliares do governo 
Bolsonaro. Vamos aguardar para 
ver se as garantias dadas sairão 
do papel.

>> Muita calma nessa hora. 
A coluna soube, por fonte 
da coluna em Brasília, que 
Fátima Bezerra pode estar 
comemorando antes da hora. 
“Sabe como é reunião 
de ministro: ‘faça um 
planejamento’, ‘vamos ver 
uma solução’...Respostas 
tradicionais”, analisou a fonte.

>> Dose dupla. Parlamentares 
do RN se reuniram ontem em 
Brasília e definiram em consenso 
que a partir de agora haverá 
revezamento na coordenadoria 
da bancada. E elegeram o 
deputado federal Rafael Motta 
para a vaga esta ano e o também 
deputado federal Benes Leocádio 
para coordenar a bancada 
potiguar em 2020. 
Na opinião de Benes, o 
revezamento deixa o processo 
“ainda mais democrático”.

>> Prévia. Em clima de 
Carnaval o Natal Shopping 
dá o pontapé inicial na sua 
programação e recebe neste 
domingo, 24, a Escola de 
Samba Balanço do Morro para 
uma apresentação exclusiva 
no mall. A partir das 15h30 
os visitantes vão cair na folia 
ao ritmo da bateria da escola, 
que estará acompanhada do 
mestre sala, porta bandeira e 
passistas. O evento gratuito 
acontece no estacionamento 
externo do shopping.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
21.02.2019

Assessoria

Cedida

Momento de 
interação entre 
a governadora 
Fátima Bezerra 
e Paulo Guedes, 
após reunião 
entre o ministro 
da Economia e a 
equipe financeira 
do RN e parte da 
bancada federal

Desfile Tory Burch 
Inverno 2020, 
em Nova York

Registro da reunião dos parlamentares federais do RN (com exceção do 
senador Capitão Styvenson e do deputado Fábio Faria), nesta quarta-
feira, que definiu os coordenadores da bancada para os próximos dois 
anos: Deputados Rafael Motta e Benes Leocádio, respectivamente

>> Senador Sumido. E quem 
não tem aparecido para nada das 
discussões da bancada do RN é o 
senador Capitão Styvenson (Pode-
mos). E nem justifica a falta.  
Nesta semana, ele não deu as 
caras na reunião que definiu a 
coordenação dos parlamentares, 
assim como fez (ou não fez) em 
encontros anteriores.  
Nem nas audiências da gover-
nadora Fátima Bezerra com os 
ministros Paulo Guedes (Econo-
mia) e Luiz Mandetta (Saúde) ele 
compareceu. 
Dizem nos corredores do Con-
gresso que ele não sai da rota 
“plenário-comissões”.

>> Elogio. Apesar das especulações 
sobre o afastamento entre o ex-pre-
feito de Natal Carlos Eduardo Alves 
e o seu sucessor Àlvaro Dias, o atual 
prefeito fez um elogio à administra-
ção do pedetista na leitura de sua 
Mensagem Anual, nesta terça-feira, 
na Câmara Municipal de Natal.  
“Substituí uma gestão aprovada pe-
la maioria da população e apesar de 
uma grave crise econômica, a cidade 
mantém os serviços funcionando 
e o pagamento do funcionalismo 
feito rigorosamente em dia”, disse o 
prefeito.

Divulgação
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Marina Ruy Barbosa viu seu no-
me envolvido em polêmicas nos últi-
mos dias. Apontada como pivô do fim 
do casamento de José Loreto e Débora 
Nascimento, a atriz afirmou não ser 
responsável pelo término do casal e 
negou ter dado uma festa íntima em 

sua casa para os colegas de elenco da 
novela “O Sétimo Guardião”.

Segundo o colunista Léo Dias, a 
artista teria dito a ele que foi ampa-
rada por várias pessoas nos Estúdios 
Globo, menos Bruno Gagliasso – seu 
amigo de longa data e padrinho do ca-

samento de Marina com o empresário 
Xandinho Negrão, em 2017 –, que a 
teria evitado durante gravações da 
trama das nove.

Giovanna Ewbank, mulher do 
ator, deu unfollow na global, assim 
como outras artistas. l

NOVELAS

HORÓSCOPO

O serviço continua no centro das suas 
atenções. Você não poupará esforços para 
cumprir suas metas, ainda mais se estiver de 
olho em uma promoção. 

O serviço será mais produtivo se puder agir 
a sós e em um cantinho tranquilo. Priorize 
as tarefas que domina e confie na sua 
experiência. 

O dia vai começar animado. Você terá ótimo 
entrosamento com os colegas. À tarde, o trabalho 
vai exigir mais disciplina e responsabilidade. 
Participe mais dos projetos do par.

O apoio de colegas e amigos será bem-vindo. 
Estimule a troca de ideias e ouça dicas 
de quem gosta de você. Pode fazer bons 
acordos e parcerias pela manhã. 

Assuntos de família ainda vão ocupar você 
pela manhã. A Lua promete mais sorte, 
entusiasmo e criatividade à tarde. Até as 
tarefas mais difíceis vão parecer fáceis hoje. 

Aproveite o início do dia para correr atrás de suas 
metas mais ambiciosas. Pode conhecer pessoas 
interessantes e fazer novas amizades. Sua boa 
popularidade vai favorecer as paqueras.

Pode ter conversas importantes ou fazer 
contatos vantajosos para sua carreira. Quem 
procura emprego deve ter ótimos resultados 
em entrevistas. 

Siga o exemplo de pessoas inteligentes 
e bem-sucedidas: o sucesso está mais 
próximo. Boas surpresas em viagem ou 
contato com alguém de outra cidade. 

A Lua vai acentuar a sua criatividade e seu 
poder de comunicação à tarde. Pode fazer 
acordos e negócios vantajosos. Papos e 
encontros animados vão estimular as paqueras.

Você pode pôr um fim em certas 
preocupações. Agarre a chance de iniciar um 
curso e melhorar seu currículo. Reserve um 
tempo para cultivar a sua fé. 

Vai sentir que a sorte sopra a seu favor. Pode se dar 
bem em jogos e sorteios. Cuide bem das coisas 
e pessoas que valoriza. No amor, você vai querer 
alguém que traga segurança ao seu coração.

Vai conseguir aliados para os seus projetos 
e terá facilidade para defender suas ideias. 
Sucesso garantido em sociedade ou parceria. A 
vida a dois recebe novos estímulos.

Gabriel se entristece ao ver Luz e Júnior juntos. Marilda prepara um banho para Eurico com a água da 
fonte. Neide vê Murilo no restaurante e desmaia. Luz pede um tempo a Júnior para pensar sobre seus 
sentimentos. Eurico percebe que está curado. Mirtes instrui Lucilene para o almoço, e Stella critica a sogra. 

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)

Danilo afirma ao Inspetor que não roubou as joias de Julia. Gustavo encontra Cris/Julia e informa sobre o ocorrido 
com Danilo. Eugênio expulsa a filha de casa. Alain é entrevistado sobre a mudança de protagonistas em seu filme, 
e se enfurece com Isabel. Michele se revolta contra Pat, que revela a Vitor sobre a viagem da amiga. 

ESPELHO DA VIDA

Durante a festa, João conta a Quinzinho a verdade sobre Jerônimo e desmascara o irmão na frente de 
todos. Quinzinho expulsa Jerônimo da casa, e João promete ao irmão que provará que foi ele quem 
roubou os dólares de Celestine. Jerônimo briga com João, que acaba caindo de um barranco. 

VERÃO 90

Gagliasso evita Marina Ruy Barbosa em estúdio
APÓS SUPOSTA TRAIÇÃO

João Cotta / TV Globo

Atores contracenam na novela das 21h

Segundo o colunista Léo Dias, a artista teria dito a ele que não foi amparada por colega

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 35

MBSV
SOCIEDADE

BERRARQUI
MAILAURA

VIRAAREA
FDENTED

BICOTEDIO
NATERESA
APAR

AIPR
CLEOCAOS
MILBALSAS

SABERIA
TIESTAR

CAPRICHOSA
SADIAIU

E-(?): o
correio

eletrônico
(Inform.)

(?) de
serviço,
cômodo
da casa

(?) sangue:
é um ato
nobre e

voluntário

Dança
folclórica 
portuguesa

Ivete
Sangalo,
cantora
baiana

Estácio de
(?), colo-
nizador

Festa
literária
noturna 

D. Pedro
(?), impe-
rador do

Brasil

Assim,
em

espanhol

A pessoa
cuidadosa

com as 
suas coisas

Pará
(sigla)

Sala de
(?), local 
de reunião
da família

Saudável
(fem.)

Herbert
de Souza,
sociólogo
brasileiro

Hiato de
"ciúme"

Vaso
sanguíneo
Consisten-
te (fem.)

Pedro (?),
jornalista
Produzido;

gerado
S.A.: (?)
Anônima

Soltar
gritos 

Corta as
pontas

(?) Pires,
atriz 

Grande
confusão

ou de-
sordem

Aquele
que per-
deu os
cabelos

Santa (?),
bairro

carioca
Para o

Pressão 
(?): a normal
é de 12 x 8
Frente a

Sílaba de
"quilo"
Vento
ameno

Efeito da 
monotonia
Sílaba de

"trave"

Habitar 
Os quatro primeiros

colocados de um
campeonato (fut.)

Divisão 
do alho

Pequena
igreja

Chute
dado com
a ponta
do pé

Operações bancárias
mais comuns

Terminação da 2ª
conjugação

Tipo de jan-
gada (pl.)
Pássaro,
em inglês

Dez ao
cubo

Ter conhe-
cimento

3/así. 4/bico — bird — vira. 5/sarau. 6/balsas.



Proprietários de food trucks ins-
talados em Ponta Negra, na zona Sul 
de Natal, aguardam a definição da 
data de uma reunião que deverá de-
finir o futuro da atividade na região.

Os microempresários que atu-
am em um terreno localizado às 
margens da avenida Engenheiro Ro-
berto Freire, em frente ao Shopping 
do Artesanato Vilarte, conseguiram 
sensibilizar a Câmara Municipal e o 
prefeito Álvaro Dias, que vão marcar 
uma reunião com o Ministério Públi-

co Estadual. Os proprietários de food 
trucks querem que providências só 
sejam adotadas após a revisão do 
Plano Diretor, desatualizado há do-
ze anos.

A microempresária Vanessa 
Costa, que tem um food truck em 
Ponta Negra, afirmou que, caso eles 
sejam retirados do local, mais de 500 
famílias serão atingidas, principal-

mente porque não se trata apenas 
dos pequenos comerciantes que fi-
cam nos terrenos, mas também dos 
que ficam no entorno. Nas praças 
– ou terrenos alugados –, há 65 food 
trucks. “A lei proíbe construção na 
região, mas não construímos nada”, 
argumenta Vanessa.

O vereador Klaus Araújo (Soli-
dariedade) disse que os comercian-
tes não sabiam da ordem de despejo 
prevista para o dia 11 de março. Ca-
so eles não saiam, poderá ser utiliza-
da força policial. “São trabalhadores 
que geram emprego e renda”, acres-
centou. O prefeito Álvaro Dias frisou 
que buscará uma solução racional 
junto ao Ministério Público. “O local 
onde eles trabalham atrai muita 
gente daqui e de fora”, declarou. l
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO Nº. 2014-078206/TEC/LO-0239

USINA DE ENERGIA EÓLICA CARCARÁ I S.A., CNPJ 14.535.594/0001-40, torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Renovação Licença de Operação - RLO, para a Central Eólica 
Carcará I (30MW), localizada na Fazenda João Marinho, Zona Rural, no Município de 
Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ENERGY PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME inscrito sobre CNPJ: 27.264.754/0001-
05 torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença de Operação para o Veículo de Transporte 
de GNC com capacidade de 68 Toneladas, localizado na Rua Tomaz de Sena 20 – Distrito 
Industrial – Macaíba – RN.

KATIA MARIA PEREIRA RAMOS
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

VANESSA DE MORAIS XAVIER – POSTO SPX   – CNPJ nº 22.691.432/0001-
29  torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 20/02/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para 
funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA DOS XAVANTES 2001   
– PITIMBU - NATAL /RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de qualquer esclarecimento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM TRANSPORTE DE 
VALORES, CARRO FORTE, ESCOLTA ARMADA, CARRO LEVE, TRABALHADORES DO 
CAIXA FORTE E TESOURARIA BANCÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
SINDFORTE-RN, O Presidente do Sindicato supra, no uso das suas  atribuições legais e 
estatutárias convocam todos trabalhadores associados da empresa BRINK´S SEGURANÇA 
E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. inscrita no CNPJ: 60.860.087/0102-42, que estão 
lotados na base territorial Do Estado do Rio Grande do Norte/RN para participar e deliberar 
na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia: 25/02/2019, em Natal na Av. Ro-
drigues Alves s/n no Clube dos Oficias da PM/RN, às 19h00min com primeira chamada e às 
19h30min com segunda chamada A assembleia tratara da ordem do dia a seguir exposta: 
1-)  Discutir o que foi determinado pelo Juízo do CEJUSC/TRT21,através do processo nº 
0000213-59.2015.5.21.0005, para que haja assembleia por parte da categoria do Sindiforte-
-RN, no sentido de autorizar que a quantia  objeto do acordo seja destinada para construção 
ou aquisição da sede da categoria; havendo anuência por parte da categoria em relação à 
referida destinação, assim será utilizada a quantia objeto do acordo;  2-) Caso não haja auto-
rização, por parte da categoria do SINDFORTE, a fim de que a destinação seja exclusiva para 
a compra da sede da entidade, que sejam deliberadas as exceções na forma descrita da ata 
de audiência que será lida em assembleia; 3-) Caso haja aprovação das pautas discutidas na 
AGE, o processo será encaminhados para o setor da CEJUSC/TRT/RN,  para sua total finali-
zação perante o órgão competente. RN - Natal – RN. 11 de Fevereiro de 2019.

Marcio Figueredo da Silva
 Diretor Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO Nº. 2014-080555/TEC/LO-0307

Usina de Energia Eólica Terral S.A., CNPJ 15.394.357/0001-79, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação Licença Operação - RLO, para a Central Eólica Terral (30MW), 
localizada na Fazenda Conceição, Zona Rural, no Município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO Nº. 2015-083809/TEC/LO-0043

Usina de Energia Eólica Carnaúba S/A, CNPJ 14.535.588/0001-92, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação Licença Operação - RLO, para a Subestação Coletora Ele-
vadora (120 MVA), localizada na Fazenda Carnaúbas, Zona Rural, no Município de São 
Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN 
Edital de citação. Prazo de 20 (vinte) dias úteis. O Dr. OTTO BISMARCK NOBRE BRENKENFELD, Juiz de Direito em substituição 
da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou delem 
conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, que, pelo presente fica CITADO(A) CRISTOPHER DUTRA DE SANTANA, 
CPF/CNPJ: 762.674.504-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa por todos os atos 
e termos da Ação de Busca e Apreensão/Alienação Fiduciária nº 0814134-14.2014.8.20.5001, proposta por ITAU SEGUROS S/ 
A contra CRISTOPHER DUTRA DE SANTANA, por todos os atos e termos da referida ação, cuja cópia inicial encontra-se nesta 
Secretária à disposição dos interessados, para, querendo, APRESENTAR DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) 
(344, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta 
cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 17 de setembro de 2018. Eu, Emilson Inácio Santiago, Auxiliar 
Técnico da 3ª Vara Cível, conferi, subscrevi e vai assinado pelo MM. Juiz. Oto Bismarck Nobre Brenkenfeld. Juiz de Direito em 
substituição. 

Pregoeiro
Thiago Antunes Bezerra

Touros/RN, 20 de fevereiro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 008/2019 – PMT

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 EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 
MATERIAIS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 08 de 
março de 2019, às 14 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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

Donos de food trucks negociam permanência
PONTA NEGRA

Assessoria

Ministério Público alega 
infração ao Plano Diretor 
para pedir retirada de 
comerciantes do local

Negócios estão instalados em terreno na avenida Roberto Freire, na zona Sul
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Secretário de Saúde é chamado para 
esclarecer crise no Walfredo Gurgel

DESABASTECIMENTO

Eduardo Maia / ALRNJosé Aldenir / Agora RN

Convite foi feito após o Agora RN mostrar, em reportagem veiculada ontem, que exames laboratoriais 
foram suspensos no maior hospital do Estado devido à greve dos servidores e por falta de insumos

O deputado Nélter Queiroz 
(MDB) convidou o secretário esta-
dual de Saúde, Cipriano Maia, a 
participar da próxima reunião da 
Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
na próxima quarta-feira, 27, para 
prestar esclarecimentos sobre o de-
sabastecimento de insumos básicos 
no Hospital Monsenhor Walfredo 
Gurgel, em Natal.

O convite foi feito após o Agora RN 
mostrar, em reportagem veiculada 
nesta quarta-feira, 20, que exames la-
boratoriais foram suspensos no maior 
hospital do Estado devido à greve dos 
servidores - iniciada no último dia 5 - e 
por falta de insumos básicos.

Em pronunciamento na Assem-
bleia ontem, Nélter chamou atenção 
para a crise na saúde. “Soube, há 

alguns dias, que alguns comercian-
tes estavam ajudando os pacientes a 
comprarem itens para fazer peque-
nas cirurgias no interior”, disse.

O deputado estadual Tomba 

Farias (PSDB) sustentou que a 
suspensão de exames no Walfredo 
Gurgel retrata o que classificou co-
mo ausência de prioridade do atual 
governo com a saúde pública. “No 

Hospital Walfredo Gurgel falta me-
dicamentos como o Tramal, e outros 
hospitais enfrentam essa realidade. 
O Deoclécio Marques, em Parnami-
rim, também enfrenta dificuldades. 
Só tem prioridade os idosos acima de 
65 anos. Como fica quem tem proble-
ma de infecção ou trauma?”, alertou.

Líder do governo na Casa, o 
deputado George Soares (PR), le-
vantou a necessidade de discutir a 
modalidade de consórcio entre mu-
nicípios para ajustar as demandas 
em saúde no Estado. “O Estado não 
tem recursos para financiar 100% os 
hospitais, como o de Assu, por exem-
plo. Nossa sugestão é a implantação 
de um consórcio, que é quando o es-
tado pactua em cada região com as 
prefeituras envolvidas”, explicou o 
parlamentar. l

Secretário Cipriano Maia (Saúde) Deputado estadual Nélter Queiroz (MDB)


