
NOVO ESPAÇO

A PRONTOCLÍNICA DR. PAULO GURGEL DISPÕE DE 
UM NOVO ESPAÇO, OFERECENDO UM AMBIENTE 
AMPLO E COM MAIOR COMODIDADE, VISANDO UM  

MELHOR ATENDIMENTO PARA SEUS CLIENTES.
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Prontoclínica Doutor Paulo Gurgel
traz mais conforto a pacientes
Reforma da clínica será inaugurada nesta sexta-feira, 25, a partir das 15 horas, com ainda mais 
espaço para atendimentos de urgência e estacionamento amplo. Cardiologia é a grande novidade

A Prontoclínica Doutor Paulo 
Gurgel, também conhecida como 
Prontoclínica da Criança, vai sur-
preender pacientes a partir desta 
sexta-feira, 25, às 19 horas, com 
uma inauguração cuja finalidade é 
apresentar a ampliação de todos os 
setores, chegando a uma área total 
de 4.500 mil metros quadrados, 
incluindo um novo centro cirúrgico 
com mais 15 leitos. A prontoclínica 
está localizada na rua Monte Sinai, 
no bairro de Capim Macio.

De acordo com o diretor admi-
nistrativo da Prontoclínica Doutor 
Paulo Gurgel, Emerson Vladimir 
Gurgel de Medeiros, uma das 
principais novidades é a chegada 
do atendimento na especialidade 
cardiologia. “A ampliação incluiu 
ainda prédio anexo para o setor 
administrativo, duas salas de ci-
rurgia, 15 novos leitos e aquisição 
de estacionamento, que é gratuito”, 
destaca Vladimir Gurgel. Agora, o 
espaço soma quatro salas cirúrgicas 
e 49 leitos, que na maioria das vezes 
são ocupados com internações cirúr-
gicas para procedimentos de baixa e 
média complexidade.

Além da cardiologia, são ofereci-
dos pronto-atendimentos nas áreas 
de clínica médica, pediatria, ortope-
dia e otorrinolaringologia. A clínica 
possui convênio com quase todos os 
planos de saúde e ainda com o SUS 
(Sistema Único de Saúde) para 
cirurgias de ortopedia e bucoma-
xilofacial. A média de clientes que 
recebe mensalmente é de 8.900. A 
Prontoclínica, em breve, vai contar 
também com a filial de uma clíni-
ca de imagem, com incremento em 
exames como tomografia, mamo-
grafia, ressonância magnética e 
densitometria óssea.

Segundo Vladimir Gurgel, a 
Prontoclínica tem em seus quadros 
250 profissionais das mais diversas 
áreas, dos quais pelo menos 50 são 
médicos plantonistas. O número de 
médicos duplica quando se somam 
os cirurgiões que usam a estrutura 
da clínica. “Em hospital não existe 
muita concorrência. A pessoa sem-
pre procura mais pelo médico e lugar 
que gosta. E a zona sul é muito ca-
rente nesse tipo de serviço. A gente 
cresce a partir dessa visão, de que 
Natal precisa e a gente precisa cres-

cer para trazer o cliente”, diz o dire-
tor administrativo Vladimir Gurgel.

Vladimir Gurgel deixa claro que 
a clínica é uma empresa familiar e 
foi fundada em 1985 pelo farmacêu-
tico bioquímico doutor Paulo Gurgel 
de Medeiros - falecido na década de 
1990 - e sua esposa, Francisca Nilma 
de Medeiros. Em uma nova etapa, a 
clínica ganhou três dos quatro filhos 
do casal como sócios. Além de Nilma 
e Vladimir, a dermatologista Vanes-
sa e o farmacêutico Everton comple-
tam a sociedade. “Tínhamos uma 
parte desse terreno e Paulo achou 
que deveria construir uma clínica 
de pediatria. O sonho dele era fazer 
isso. Nessa região não tinha nenhum 
desses grandes estabelecimentos”, 
recorda Francisca Nilma.

O atendimento infantil continua 
sendo o que recebe mais atenção da 
empresa, por ser a única unidade 
de saúde em Natal com esse tipo 
de serviço aberto a todo o público. 
De acordo com Vladimir Gurgel, há 
uma carência desses profissionais 
na capital potiguar. Ele explica que 
os planos remuneram as consultas 
com o mesmo valor pago a um mé-

dico sem especialização, principal-
mente porque por muitos anos não 
houve a residência nas universida-
des locais. Isso fez com que a Pron-
toclínica Paulo Gurgel priorizasse 
esse tipo de atendimento, chegando 
até mesmo a pagar mais caro por 
plantões pediátricos, apesar dos 
valores repassados pelos convênios.

Vladimir Gurgel destaca, tam-
bém, a importância da boa gestão 
ao longo de três décadas de conso-
lidação no mercado. “Estamos em 
evolução não apenas na questão 
física, mas na qualidade da ges-
tão e do atendimento. Crescemos 
juntos com nossos funcionários e 
estimulamos a profissionalização”, 
disse Gurgel, pelo fato de a clínica 
ter uma parceria com um centro 
universitário em aplicação de mini-
cursos para o pessoal. A matriarca 
Francisca Nilma destaca que a 
modernização e o crescimento são 
feitos com a própria reserva finan-
ceira da Prontoclínica, sem recursos 
de terceiros. E compara a empresa 
a uma planta. “A gente vai cuidan-
do. Semeia e vai plantando mais”, 
resume.

SAÚDE



NATAL
Sexta-feira,
25 de janeiro de 2019 
Edição nº 478 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

w w w . a g o r a r n . c o m . b r

Governo Fátima vai ao TCE 
para denunciar Robinson

Servidores da Saúde 
decidem fazer greve

Nova gestão diz ter encontrado, entre outras irregularidades, a realização de serviços sem contrato formal ou a 
assinatura de contratos sem o prévio empenho, isto é, sem a reserva dos recursos, o que pode gerar “calote”.

Suspensão das atividades foi definida em assembleia 
geral; principal reinvidicação é o pagamento de salários.

RESPONSABILIDADE 06

PARALISAÇÃO 08

Servidores da Saúde do Estado reclamam o pagamento de quatro folhas em atraso

José Aldenir / Agora RN
EDUCAÇÃO 06 DICAS 09

Presidente Jair Bolsonaro (PSL) Quem vai à praia deve ter cuidados

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Jair Bolsonaro pode 
alterar resultado da 
eleição para novo
reitor da UFRN

Verão exige aplicação 
de protetor solar a
cada duas horas,
alerta especialista

Com crítica ao suposto 
posicionamento ideológico de 
esquerda da universidades 
públicas, Jair Bolsonaro poderá 
alterar a direção de 11 instituições.

Outra dica é a hidratação. Segundo 
dermatologista Daniela Maia, há 
duas formas cruciais para manter 
o corpo hidratado: ingerindo muita 
água e usando hidratantes.

Prontoclínica Doutor Paulo Gurgel
traz mais conforto a pacientes
Reforma da clínica será inaugurada nesta sexta-feira, 25, a partir das 15 horas, com ainda mais 
espaço para atendimentos de urgência e estacionamento amplo. Cardiologia é a grande novidade

A Prontoclínica Doutor Paulo 
Gurgel, também conhecida como 
Prontoclínica da Criança, vai sur-
preender pacientes a partir desta 
sexta-feira, 25, às 19 horas, com 
uma inauguração cuja finalidade é 
apresentar a ampliação de todos os 
setores, chegando a uma área total 
de 4.500 mil metros quadrados, 
incluindo um novo centro cirúrgico 
com mais 15 leitos. A prontoclínica 
está localizada na rua Monte Sinai, 
no bairro de Capim Macio.

De acordo com o diretor admi-
nistrativo da Prontoclínica Doutor 
Paulo Gurgel, Emerson Vladimir 
Gurgel de Medeiros, uma das 
principais novidades é a chegada 
do atendimento na especialidade 
cardiologia. “A ampliação incluiu 
ainda prédio anexo para o setor 
administrativo, duas salas de ci-
rurgia, 15 novos leitos e aquisição 
de estacionamento, que é gratuito”, 
destaca Vladimir Gurgel. Agora, o 
espaço soma quatro salas cirúrgicas 
e 49 leitos, que na maioria das vezes 
são ocupados com internações cirúr-
gicas para procedimentos de baixa e 
média complexidade.

Além da cardiologia, são ofereci-
dos pronto-atendimentos nas áreas 
de clínica médica, pediatria, ortope-
dia e otorrinolaringologia. A clínica 
possui convênio com quase todos os 
planos de saúde e ainda com o SUS 
(Sistema Único de Saúde) para 
cirurgias de ortopedia e bucoma-
xilofacial. A média de clientes que 
recebe mensalmente é de 8.900. A 
Prontoclínica, em breve, vai contar 
também com a filial de uma clíni-
ca de imagem, com incremento em 
exames como tomografia, mamo-
grafia, ressonância magnética e 
densitometria óssea.

Segundo Vladimir Gurgel, a 
Prontoclínica tem em seus quadros 
250 profissionais das mais diversas 
áreas, dos quais pelo menos 50 são 
médicos plantonistas. O número de 
médicos duplica quando se somam 
os cirurgiões que usam a estrutura 
da clínica. “Em hospital não existe 
muita concorrência. A pessoa sem-
pre procura mais pelo médico e lugar 
que gosta. E a zona sul é muito ca-
rente nesse tipo de serviço. A gente 
cresce a partir dessa visão, de que 
Natal precisa e a gente precisa cres-

cer para trazer o cliente”, diz o dire-
tor administrativo Vladimir Gurgel.

Vladimir Gurgel deixa claro que 
a clínica é uma empresa familiar e 
foi fundada em 1985 pelo farmacêu-
tico bioquímico doutor Paulo Gurgel 
de Medeiros - falecido na década de 
1990 - e sua esposa, Francisca Nilma 
de Medeiros. Em uma nova etapa, a 
clínica ganhou três dos quatro filhos 
do casal como sócios. Além de Nilma 
e Vladimir, a dermatologista Vanes-
sa e o farmacêutico Everton comple-
tam a sociedade. “Tínhamos uma 
parte desse terreno e Paulo achou 
que deveria construir uma clínica 
de pediatria. O sonho dele era fazer 
isso. Nessa região não tinha nenhum 
desses grandes estabelecimentos”, 
recorda Francisca Nilma.

O atendimento infantil continua 
sendo o que recebe mais atenção da 
empresa, por ser a única unidade 
de saúde em Natal com esse tipo 
de serviço aberto a todo o público. 
De acordo com Vladimir Gurgel, há 
uma carência desses profissionais 
na capital potiguar. Ele explica que 
os planos remuneram as consultas 
com o mesmo valor pago a um mé-

dico sem especialização, principal-
mente porque por muitos anos não 
houve a residência nas universida-
des locais. Isso fez com que a Pron-
toclínica Paulo Gurgel priorizasse 
esse tipo de atendimento, chegando 
até mesmo a pagar mais caro por 
plantões pediátricos, apesar dos 
valores repassados pelos convênios.

Vladimir Gurgel destaca, tam-
bém, a importância da boa gestão 
ao longo de três décadas de conso-
lidação no mercado. “Estamos em 
evolução não apenas na questão 
física, mas na qualidade da ges-
tão e do atendimento. Crescemos 
juntos com nossos funcionários e 
estimulamos a profissionalização”, 
disse Gurgel, pelo fato de a clínica 
ter uma parceria com um centro 
universitário em aplicação de mini-
cursos para o pessoal. A matriarca 
Francisca Nilma destaca que a 
modernização e o crescimento são 
feitos com a própria reserva finan-
ceira da Prontoclínica, sem recursos 
de terceiros. E compara a empresa 
a uma planta. “A gente vai cuidan-
do. Semeia e vai plantando mais”, 
resume.

SAÚDE
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Luta hercúlea

O controlador-geral do Estado, afirmou ontem, em entrevista à 
Agora FM (97,9), que será “impossível” baixar o percentual da 
despesa com pessoal dos atuais 57% da receita para o patamar 

de 49% – limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele disse 
que essa é a meta do novo governo para o ano de 2020. Mesmo assim, em 
2020, segundo o auditor fiscal de carreira, baixar 8 pontos percentuais do 
comprometimento da receita será uma “luta hercúlea”, tendo em vista 
a dificuldade de se ampliar a receita e reduzir as despesas. Quanto ao 
aumento da receita, o controlador-geral assinalou que a governadora 
Fátima Bezerra atribuiu à Secretaria de Tributação a missão de 
combater a sonegação de impostos e a circulação de mercadorias 
irregulares. Em relação à despesa, Pedro Lopes frisou a importância de 
conter o aumento vegetativo da folha do funcionalismo. Ele defendeu 
o congelamento de salários de faixas do serviço público e revisão dos 
quinquênios, para evitar demissões.

>> Gripen. O juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal 
de Brasília, intimou o ex-ministro 
da Fazenda Antônio Palocci para 
depor no dia 18 de março em ação, 
no âmbito na Operação Zelotes, em 
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva é réu pelos crimes de tráfico 
de influência, organização criminosa 
e lavagem de dinheiro na compra de 
caças Gripen pelo governo federal em 
2012. 

>> Transparência 1. O ministro da 
Transparência e Controladoria-Geral 
da União (CGU), Wagner Rosário, 
defendeu o decreto que ampliou 
o rol de servidores comissionados 
autorizados a classificar documentos 
como “ultrassecretos”. Ele disse que 
a Lei de Acesso à Informação (LAI) já 
permitia a descentralização de análise 
de pedidos e afirmou que a nova regra 
ajudará na desburocratização. O 
discurso foi alinhado ao do presidente 
Hamilton Mourão, que assinou o 
decreto.

>> Transparência 2. Especialistas 
afirmam que as mudanças podem 
dificultar a obtenção de dados via LAI, 
pois mais agentes poderão limitar 
as regras de acesso, e classificam a 
medida como um retrocesso. Rosário 
afirma que o decreto – publicado 
ontem – “não corta a transparência 
em nada, só descentraliza as 
decisões”.

“Quero cuidar de mim 
e me manter vivo. 

Não quero ser mártir”
Deputado federal Jean Wyllys 

(PSOL-RJ), ao anunciar que, devido a 
ameaças, abriu mão do novo mandato 

para o qual foi reeleito

>> Boa intenção. O ministro da 
Justiça e da Segurança Pública, 
Sergio Moro (foto), afirmou nesta 
quinta-feira, 24, que “talvez 
não seja certa” a proposta do 
Banco Central (BC) que altera 
as regras de monitoramento de 
transações bancárias de políticos 
e seus parentes. Em Davos, na 
Suíça, onde participa do Fórum 
Econômico Mundial, ele ponderou 
se tratar ainda de uma consulta 
pública. “Talvez não estejam 
propondo a coisa certa, mas têm 
boa intenção”, disse Moro.

>> Práticas criminosas. A 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) pediu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) mais 60 dias para 
concluir as investigações do 
inquérito que apura a suspeita de 
envolvimento do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) em esquema de 
corrupção e lavagem de dinheiro em 
Furnas, estatal do setor energético. 
Para a PGR, há “indícios de 
práticas criminosas que necessitam 
de esclarecimento”.

>> Apoio contestado. O PT emitiu 
uma nota em seu site oficial nesta 
quinta-feira em que defende o governo 
de Nicolás Maduro na Venezuela 
e critica o apoio do presidente Jair 
Bolsonaro e do presidente americano, 
Donald Trump, ao líder oposicionista 
e autodeclarado presidente 
encarregado, Juan Guaidó. “Não 
compete ao Brasil nem a outros países 
decidir quem deve ou não governar a 
Venezuela”.

>> Errata. Diferentemente do que 
publicamos ontem, a certificação 
do IVC para o jornal Agora RN 
não considerou 330 pontos de 
distribuição do impresso, e sim 
439. A entidade confirmou que, em 
dezembro de 2018 – primeiro mês 
de avaliação, houve a circulação 
média diária de 8,3 mil exemplares 
do Agora RN, distribuído 
gratuitamente.

Marcello Casal Júnior / ABr
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DIÁLOGO

Fátima terá reunião 
com nova composição 
da Assembleia dia 30

A governadora Fátima Bezerra 
vai se reunir com os deputados 
estaduais eleitos e reeleitos do 
Rio Grande do Norte na próxima 
quarta-feira, 30, para discutir a 
situação financeira e fiscal do Poder 
Executivo, que decretou estado 
de calamidade no início do novo 
governo.

A reunião foi convocada 
pelo futuro líder do governo 
na Assembleia Legislativa, o 
deputado reeleito George Soares 
(PR). Espera-se que todos os 24 
parlamentares compareçam ao 
encontro para discutir as maneiras 
mais adequadas de se levar o 
Estado.

O encontro acontecerá a 
partir das 10h, na Governadoria, 
situada no Centro Administrativo 
do Rio Grande do Norte. Nesta 
semana, Fátima já se reuniu com 
os membros da bancada federal 
e pleiteou ajuda para conseguir 
verbas de interesse do Estado 
junto ao governo do presidente Jair 
Bolsonaro. l

Fátima Bezerra / Assessoria

Governadora e George Soares (PR)

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

SEGUNDOS
EM QUINZE

Justiça do RN sequestra
R$ 812 mil de ex-prefeito
O Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte decidiu por unanimidade 
pelo decreto de indisponibilidade de 
bens do ex-prefeito de Portalegre, 
Euclides Pereira de Souza, em 
cerca de R$ 812 mil. O ex-prefeito 
é acusado de improbidade em 
processo de terceirização de parte 
do serviço de limpeza urbana.
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ofertas 
imperdíveis
25/01 a 28/01 

Tudo para você construir, reformar e decorar a sua casa.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

www.leroymerlin.com.br

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 25/01 ate 28/01/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.
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   NATAL - RN - BR 101, Nº 4500, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

R$ 139,90 
 cada  

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
Mod. Porto, 6 litros, na cor branca. Luzarte.
Assento e demais acessórios não inclusos. 
CÓDIGO: 89459804-89459790

Fo
to

 Il
us

tra
tiv

a

R$ 19,50 
 cada  

CIMENTO 50KG
CPII E-32 RS. Apodi.
CÓDIGO: 89197584

suporta 
até 182kg

R$ 59,90 
 cada  

ESCADA DOMÉSTICA
62cm, com 3 degraus, em alumínio, 
suporta até 120kg. Botafogo.
CÓDIGO: 88103743

 

EC
ON

OMIZA ENERG
IA

D
IRETAMENTE

 

Não perca as ofertas deste final de semana e aproveita  
para visitar o Food Park no estacionamento da Leroy Merlin.

R$ 5,90 
 cada  

LÂMPADA LED BULBO 
4,8W, luz branca, bivolt. Galaxy.
CÓDIGO: 89564930

R$ 999,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Mod. Top, potência de 9.000BTU’s, frio. Agratto. 
CÓDIGO: 89939185

R$ 199,90 
 cada  

CADEIRA
Mod. Sofia, 83cmx46cm, em resina,  
nas cores marrom, branca e vermelha. Tramontina.
CÓDIGO: 89212053-89212004-89212032
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> TRAVE
O decreto proibindo o 
gozo de licença-prêmio 
até 31 de dezembro deste 
ano saiu sem ser posto no 
comitê de negociação e por 
isso apodreceu muito cedo. 
Um gesto sem sustentação 
política. 

>> E...  
Deixou duas leituras: a sa-
lutar capacidade de recuar 
do governo petista, para 
uns; para outros, a pouca 
resistência às pressões 
sindicais. Só a prática dirá 
qual das leituras deverá 
prevalecer.  

>> DROGAS
A UFRN, através do curso 
de farmácia, mantém 
postos de descarte de 
remédios vencidos ou em 
desuso que não devem ser 
postos no lixo comum. Um 
deles fica no Centro de 
Convivência. 

>> CONSCIÊNCIA - I
Nem tudo está perdido. 
O colégio Cei, da Ro-
mualdo Galvão, promove 
esta semana o projeto 
Demasiadamente Humano 
para estudar Políticas de 
Esquerda e de Direita nas 
doutrinas sociais. 

>> POR... - II
Uma razão muito simples: 
ninguém pode rejeitar 
uma ou outra sem antes 
conhecê-las, pois para 
sabê-las com consciência é 
imprescindível discuti-las. 
Ninguém, jejuno, forma 
opinião segura.

>> AGENDA
O consultor de empresas 
Arthur Marinho marcou 
data para levantar âncora 
do porto de Jacumã: dia 7. 
No dia nove quem zarpa 
para São Paulo é Mônica, 
sua mulher. Só voltam no 
carnaval.   

>> CENA
Dentro e fora dos umbrais do TCE, e apesar de toda sua imponência 
diante da grandeza do mar, há boas cabeças convencidas de que a escolha 
do conselheiro Carlos Thompson Fernandes não deixa de ser um recado 
velado à governadora Fátima Bezerra. Ano passado, o TCE desaprovou, à 
unanimidade, e pela primeira vez, as contas do governo Robinson Faria, 
mas a Corte viu seus votos jogados no cesto pelo Poder Legislativo. Teria 
o TCE perdido de vista que ele é, também, um produto do jogo político, 
apesar da sisudez solene de suas togas? 

>> AVISO
Bem que esta coluna avi-
sou: o nome a ser ungido 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro para ser reitor da 
Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro, está na 
Folha, deve ser o segundo 
dos votados.

>> RAZÃO
É que o mais votado por 
professores, alunos e fun-
cionários, professor Fábio 
Fonseca tem suas raízes 
no PT e no PSOL. É o 
primeiro caso em 15 anos. 
Mas, certamente, não será 
o último.

>> CAFÉ
O presidente do Instituto 
Histórico, Ormuz Simo-
netti, trabalha em silêncio 
para instalar um café nos 
jardins da Casa de Vi-
cente Lemos. Sua idéia é 
incentivar um novo ponto 
de encontro. 

>> SUSPIRO
De um imortal com anos e 
anos passado na casca do 
alho quando soube que na 
próxima edição da revista 
da Academia de Letras só 
as feministas vão escrever: 
‘Deus tenha piedade de 
nós’.

>> AVISO
Os petistas precisam 
acreditar, mesmo quan-
do governam, que nas 
sociedades democráticas 
o pacto político, às vezes, 
é mais forte do que a lei. 
O pacto legitima. A lei, no 
máximo, impõe.

>> ÊXTASE
Do Indormido, seguindo as 
pernas longas da mulher 
que passava cheia de 
graça a caminho do mar: 
‘Nas anatomias perfeitas, 
quanto mais longos seus 
fêmures, maior o êxtase da 
chegada’.

É comum ouvir nos corredores 
ou no cafezinho das conversas a 
tese de que foi um erro o então 
governador Robinson Faria rom-
per com os petistas na metade do 
governo. Há duas leituras. Pode ter 
sido, na medida em que perdeu um 
aliado que vinha de sua luta. E po-
de não ter sido, livre que ficou de 
justificar a maldição que desabou 
sobre o PT. Mas uma coisa é certa: 
não ficaram tão distantes no se-
gundo turno, ambos interessados 
na derrota de Carlos Eduardo.   

Agora, se ouve dos aliados 
de Robinson a queixa discreta de 
que a governadora Fátima Bezerra 
esqueceu muito cedo os benefí-
cios velados que teve no segundo 
turno. Para esses amigos, ele teria 
sido levado pelo filho, o deputa-
do Fábio Faria, para os braços de 
Gilberto Kassab, presidente do 
PSD e ministro do Governo Michel 
Temer, então um bom e excelente 
apanhador de centeio para suprir 
a pobreza dos cofres do governo 
estadual aqui no Estado.

Há um claro jogo de forças ex-
cludentes. O PT não poderia negar 
a posição declarada de solidarieda-
de absoluta ao ex-presidente Lula. 
Por todas as razões. E o governo 
Robinson Faria tinha o dever de 
apoiar Michel Temer, posto que o 
PSD ganhou um ministro forte em 
Brasília, Gilberto Kassab. Mas, a po-
lítica é ciência e também engenho 
e arte, como diria Camões, o bardo 
caolho. É por isto que nada é im-
possível, se a política é um jogo de 
manhas e artimanhas.

A janela que revelou não esta-
rem tão partidos os laços que apro-
ximavam o governador e a candidata 
petista se abriu no segundo turno, 
iluminando a camarinha das conver-
sas. Como se fosse muito natural, de 
repente o presidente da Assembléia, 
Ezequiel Ferreira, anunciou apoio a 
Fátima Bezerra, afastando os traços 
tão citados de sua tradição burguesa, 
na visão dos petistas, ou dos obstá-
culos que pudessem representar a 
aliança com o proletariado ranzinza 
dos petistas.

Como extensões de sua nova 
posição, Ezequiel fez dois disparos, 
tipo duplo no duplo, com risco 
zero: deu ao deputado Gustavo 
Carvalho a missão de apoiar Carlos 
Eduardo Alves e, ao mesmo tem-
po, uma justaposição perfeita que 
foi lançar Benes Leocádio, eleito 
deputado federal, para aliar-se à 
candidata Fátima Bezerra. Logo Be-
nes, de velhas tradições aluizistas e 
conservadoras, desde o pai, líder 
político naquele Oeste polarizado 
por Lajes e sua região. 

Para os políticos, e a diploma-
cia da linguagem tem um condão 
mágico, o segundo turno é outra 
eleição. Não adianta querer dispu-
tar uma luta achando que as cir-
cunstâncias se repetem. São sempre 
outras. Dai, o sempre esperado pro-
cesso de acomodação de barreiras 
que, a rigor, acomoda interesses. 
Feio é perder. É erro imaginar que 
Robinson e Fátima estavam distan-
tes naquela hora. É outra balela. 
Carlos Eduardo Alves foi, desde o 
início, o adversário comum.

Outra Balela

PALCO CAMARIM

“ “É mais fácil legalizar certas 
coisas do que as legitimar”

Chamfort,
jornalista e poeta francês (1741-1794).
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Governo Fátima vai denunciar ao TCE 
supostas irregularidades de Robinson

RESPONSABILIDADE

José Aldenir / Agora RN

Novo Executivo encontrou a realização de serviços sem contrato formal ou a assinatura de contratos 
sem o prévio empenho, isto é, sem a reserva dos recursos, o que pode gerar uma espécie de “calote”

A gestão da governadora Fátima 
Bezerra pretende denunciar ao Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE), 
em fevereiro, irregularidades encon-
tradas no âmbito da administração 
pública que teriam origem no man-
dato do ex-governador Robinson Fa-
ria. Um levantamento com erros da 
gestão passada deve ficar pronto em 
menos de 15 dias e será encaminha-
do para análise da corte de contas.

Segundo o controlador-geral do 
Estado, Pedro Lopes, o novo governo 
encontrou diversas situações irregu-
lares, entre as quais a realização de 
serviços sem contrato formal ou a 
assinatura de contratos sem o pré-
vio empenho, isto é, sem a reserva 
dos recursos, o que pode gerar uma 
espécie de “calote”. “Nunca imaginei 
entrar no Estado numa situação 
dessa, de serviços sem contrato. E 
são serviços importantes, que não 
podem parar. Neste sentido, vamos 
até expedir uma resolução para pro-
mover a regularização desses casos 

em caráter emergencial, o que a lei 
permite”, disse ele, em entrevista 
nesta quinta-feira, 24, ao programa 
“Manhã Agora”, da rádio Agora FM 
(97,9).

Pedro Lopes afirmou que as ir-
regularidades serão encaminhadas 
ao TCE “por dever de ofício”. “Como 

órgão de controle interno do Execu-
tivo, a Control tem suas atribuições 
previstas na Constituição Federal. 
Quando tem acesso a informações 
sobre irregularidades, a Control tem 
o dever de ofício de fazer a comuni-
cação ao Tribunal de Contas, que é 
o órgão de controle externo. Se não 

fizermos [a denúncia], sobra para o 
controlador. Então, vamos fazer o 
nosso dever e isso será público”, com-
pletou, informando que deverá se 
reunir com o conselheiro Poti Júnior, 
novo presidente do TCE, no dia 6 de 
fevereiro, para tratar do assunto.

A Controladoria-Geral do Estado 
(Control) também vai intensificar, 
segundo o seu diretor, a fiscalização 
sobre contratações do Poder Execu-
tivo. Pedro Lopes informou que vai 
cobrar de todos os órgãos do governo 
respeito ao principal de menor preço 
em licitações. Para isso, será amplia-
da a chamada fiscalização concomi-
tante. 

“Precisamos ter observância 
quanto ao preço praticado, para que 
eles não fiquem acima do preço de 
mercado. Os contratos só poderão 
ser assinados depois de um trâmite 
completo e de passar pela Control. 
Devemos contratar no preço de mer-
cado para evitar qualquer superfatu-
ramento”, encerrou. l

Fátima Bezerra diz que herdou irregularidades do antecessor, Robinson Faria

INFLUÊNCIA

Jair Bolsonaro pode alterar resultado 
da eleição para novo reitor da UFRN

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) planeja não respeitar o re-
sultado da lista tríplice para a rei-
toria da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM). Será a 
primeira escolha do novo governo 
para as universidades públicas. Ca-
so a medida se confirme, a decisão 
pode gerar repercussão, inclusive, 
no resultado da eleição realizada em 
novembro passado para a reitoria da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).

Com crítica ao suposto posicio-
namento ideológico de esquerda da 
universidades públicas, Jair Bolso-
naro poderá alterar a direção de 11 
instituições federais de ensino supe-
rior, incluindo UFTM e UFRN, que 
realizaram consultas públicas de 
eleição em 2018.

Segundo a presidência da Repú-
blica, o ordenamento das reitorias 

vai obedecer às normas de uma nota 
técnica 400 do Ministério da Educa-
ção, publicada em 13 de dezembro de 
2018, que sinaliza que não há vincu-
lação entre o resultado da consulta 
à comunidade universitária para a 
elaboração da lista tríplice.

A UFRN, por exemplo, fez a 
consulta e elegeu os professores Jo-

sé Daniel Diniz Melo (que é o atual 
vice-reitor) e Hênio Ferreira de Mi-
randa, para os cargos de reitor e vi-
ce-reitor. Além da consulta pública, 
os nomes foram referendados pelo 
Conselho Universitário (Consuni) da 
instituição. Atualmente, os nomes 
escolhidos esperam a ratificação do 
Ministério da Educação.

Caso Bolsonaro decline de José 
Daniel Diniz de Melo, o Consuni 
da UFRN entregou ao Ministério 
da Educação uma lista com outros 
dois nomes para o posto de reitor: 
a professoras Maria das Graças 
Soares Rodrigues e o professor Dou-
glas Nascimento da Silva. Ainda de 
acordo com a UFRN, através da as-
sessoria de imprensa da instituição, 
a escolha de José Diniz Melo deve 
ser respeitada, pois seguiu todos os 
trâmites legais para a definição de 
reitor. l

Presidente Jair Bolsonaro (PSL)

CRITÉRIOS

Novo presidente do 
Inep quer rever a 
elaboração do Enem

O presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
Marcus Vinícius Rodrigues, vai fazer 
uma revisão do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e não 
descarta a possibilidade de ver o 
exame antes de ser aplicado. “Uma 
coisa é não ser de praxe, outra é 
não ser legal, o presidente do Inep 
tem autoridade para ver a prova”, 
disse. Ele revisará também o banco 
de questões do Enem. l

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Marcus Vinícius Rodrigues
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Servidores da Saúde decidem 
iniciar greve geral em fevereiro

PARALISAÇÃO

Sindsaúde / Reprodução

Suspensão das atividades foi definida em assembleia geral da categoria 
profissional; principal reinvidicação é o pagamento de salários em atraso

Os servidores estaduais da 
Saúde decidiram nesta quinta-fei-
ra, 24, deflagrar geral, por tempo 
indeterminado, a partir do dia 5 de 
fevereiro.

A definição da paralisação 
aconteceu durante assembleia 
do Sindicato dos Servidores da 
Saúde do Rio Grande do Norte 
(Sindsaúde). Os funcionários re-
clamam da ausência de soluções 
concretas quanto ao pagamento 
dos salários em atraso.

A categoria também aponta 
como motivos o desabastecimento 
nos hospitais públicos, bem como a 
ausência de implantação das mu-
danças de nível dos servidores da 
pasta da Saúde.

O Sindsaúde não concordou com 
os acordos do governo com o Fórum 
dos Servidores – que congrega 17 

sindicatos. Além disso, a entidade 
não assinou o acordo sobre os salá-
rios com o governo do Estado. 

O governo do Estado tem débi-
tos com o pagamento de parte da 

folha de novembro, dezembro, o 13º 
de 2018, além do de 13º de 2017.

O Executivo ainda não definiu o 
planejamento para a quitação desta 
dívida. l

Servidores da Saúde reclamam o pagamento de quatro folhas em atraso

SEGUNDOS
EM QUINZE

Justiça condena assassino 
de motorista da UFRN
A 2ª Vara da Justiça Federal 
condenou José Lindemberg Dantas 
do Nascimento, conhecido como 
“Berg do Japão” ou “Umbigão”, que 
roubou e assassinou o motorista da 
UFRN José Wilson de Souza, na 
madrugada do dia 9 de setembro 
de 2017, em Ponta Negra. A 
vítima se encontrava a serviço 
da universidade e aguardava a 
reitora Ângela Paiva para levá-la 
ao aeroporto. O assassino, de 32 
anos de idade, foi condenado à 
pena de 24 anos, 9 meses e 15 dias 
de reclusão por latrocínio (roubo 
seguido de morte). 
O criminoso já se encontra 
custodiado na Penitenciária 
Estadual Rogério Coutinho 
Madruga, em Nísia Floresta

Reprodução PM/RN
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sindicatodosmedicos.rn
@sinmedrn

(84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

Câmara Municipal de Natal 

(CMN) aprovou, na manhã da 

última quarta-feira (23), a 

correção nas distorções do Plano 

de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos (PCCV) dos médicos 

do município de Natal, que foi 

implementado em novembro do 

ano passado. Em primeira e 

segunda votação os vereadores 

aprovaram, por unanimidade, nas 

comissões de Trabalho, Saúde e 

Constituição e Finanças a criação 

Vitória: Câmara Municipal 
aprova correções do PCCV 
dos médicos

Individual de Caráter Transitório 

(VICT) para compensar perdas que 

aconteceram em alguns setores do 

município. Com aprovação na 

Câmara, o contracheque dos 

servidores no mês de janeiro deve 

constar os valores anteriores a 

implementação e o retroativo do 

salário deve ser recuperado nos 

meses subsequentes. Após esses 

ajustes o plano de cargos dos 

servidores evolui naturalmente com 

reajustes anuais.

Comissão da Saúde acompanha 
votação da VICT na Câmara. 

Geraldo Ferreira fala com a TV 
Câmara sobre correções do PCCV. 

Prestação de contas do exercício 

2018 foi aprovada em assembleia 

realizada pelo Sinmed RN na 

última terça-feira (22), os 

médicos sindicalizados 

acompanharam a prestação de 

contas de 2018 e aprovaram por 

unanimidade o relatório do 

Conselho Fiscal.

O Sindicato dos Médicos do RN realizou 

assembleia com a categoria médica da cidade 

de Mossoró no último dia 17 de janeiro e 

visitas aos profissionais médicos nos 

hospitais Tarcísio Maia e Maternidade 

Almeida Castro, no dia  18 de janeiro. 

>> Mossoró

‘A Picaretagem do 
Politicamente 
Correto’ - Confira o 
artigo de Gerado 
Ferreira em 
www.sinmedrn.org.br 

Verão exige aplicação de protetor 
solar a cada 2 horas, diz especialista

DICAS

José Aldenir / Agora RN

Outra dica é a hidratação. Segundo dermatologista Daniela Maia, há duas formas cruciais
para manter o corpo hidratado: ingerindo muita água e fazendo uso dos hidratantes comuns

O verão no Rio Grande do Norte 
tende a ser mais quente do que o nor-
mal em 2019. Em algumas cidades do 
Estado, a temperatura tem ultrapas-
sado a marca dos 38 °C. Com isso, os 
cuidados com a pele devem ser redo-
brados para que doenças não surjam 
com a força dos raios solares.

Em entrevista ao programa Ma-
nhã Agora, da rádio Agora FM (97,9), 
nesta quinta-feira, 24, a dermatologia 
Daniela Maia deu várias dicas sobre 
como se prevenir dos problemas no 
verão. A primeira delas foi quanto a 
hidratação. Segundo a especialista, 
há duas formas cruciais para manter 
o corpo hidratado: ingerindo muita 
água e fazendo uso dos hidratantes 
comuns.

“Essa hidratação é importante 
que seja feita das duas maneiras pa-
ra evitar qualquer tipo de problema. 
Então, faz-se necessário se manter hi-
dratado tanto via oral como também 
na pele”, disse Daniela, que destacou, 

ainda, a importância do uso de prote-
tor solar. “É recomendado usá-lo de 2 
em 2 horas, principalmente no rosto e 
nas partes que ficam mais expostas”.

Essas dicas, inclusive, devem ser 
seguidas por todos. Não há especifici-
dades para tom de pele, como muita 
gente acredita, a menos que existam 
problemas já diagnosticados. No caso 

do fator de proteção, que varia em 
cada produto, aí sim depende da to-
nalidade do indivíduo, embora quem 
tem pele morena não esteja isento da 
necessidade do uso do protetor.

“Quem é branco e tem olhos cla-
ros precisa ter muita atenção para 
usar um fator de proteção maior, 
que atenda às suas necessidades. No 

entanto, as pessoas com peles mais 
morenas, que tenham, por exemplo, 
um problema como melasma, precisa 
ter preocupação parecida a fim de não 
piorar o quadro da enfermidade”, ex-
plicou Daniela.

Nas praias, onde a incidência do 
sol é muito mais forte, a especialista 
destacou que, além dos protetores e 
hidratantes, podem ser usados alguns 
adereços para ajudar no combate aos 
raios, como chapéus e roupas apro-
priadas. “Importante, também, ficar 
sempre sob local coberto, se protegen-
do da força do sol”, completou.

Neste período, além do câncer de 
pele, que é o problema mais grave, 
outras enfermidades também podem 
surgir devido ao calor. Daniela des-
tacou as aparições de brotoejas (boli-
nhas avermelhadas na pele), melas-
ma (manchas escuras no rosto e em 
algumas partes do corpo), bem como 
alguns tipos de micoses que podem 
prejudicar a saúde humana. l

Quem vai a praia precisa usar, além de protetor solar, acessórios como bonés
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“O cinema não 
tem fronteiras 

nem limites. É um 
fluxo constante de 

sonho”

(Orson Welles)

>> Solteira Cobiçada. É o 
nome de um filme peruano, 
produzido pela Netflix, e que 
surpreende como comédia 
romântica no bom nível 
dos cinemas argentino e 
espanhol, dois especializados 
no gênero. A tradução no 
Brasil é “Como Superar um 
Fora” e está disponível na 
plataforma de streaming. 
Tem direção de Joanna 
Lombardi e Bruno Ascenzo, 
estrelado por Gisela Ponce 
de León, Karina Jordán, 
Jely Reategui e Christopher 
Uckermann (do grupo RBD).

De volta aos anos Collor
Já em exibição no canal Fox Pre-

mium e disponível em alguns aplica-
tivos a segunda temporada da série 
ambientada na cena urbana do Rio 
de Janeiro, recheada de atores argen-
tinos, com direção de Tomás Portella 
e René Sampaio, numa produção da 
Barry Company e Fox Networs Group 
Brasil.

Impuros é o título da série criada 
por Alexandre Fraga e estrelada pelo 
ator Raphael Logam, que interpreta 
Evandro do Dendê (Dendê é uma 
comunidade carioca onde impera o cri-
me). Ele é um jovem favelado prestes 
a completar 18 anos e que sonha poder 
ganhar o próprio dinheiro de forma 
limpa e honesta.

O cenário temporal da trama é 
os anos 1990 durante o período do 
governo Fernando Collor e o ponto 
seminal da guerra do tráfico nos mor-
ros. Quando está para se alistar nas 
Forças Armadas, Evandro perde um 
irmão delinquente em confronto com 
a polícia e então resolve matar todos 
os envolvidos.

Desde o lançamento da primeira 
temporada, em outubro do ano passa-
do, até chegar a segunda temporada, 
a trajetória do protagonista avança da 
ira juvenil para uma ação metódica 
que o transforma num dos principais 
chefes do tráfico em todo o continente 
latino-americano, enquanto o país de 
Collor ferve.

Na expansão continental das ati-
vidades criminosas do homem do Den-
dê justifica-se a invasão de artistas 
argentinos na produção originalmente 
brasileira. Entre todos destaca-se Je-
an Pierre Noher, ator admirado pelo 
diretor Walter Salles e por ninguém 
menos do que a atriz Fernanda Mon-
tenegro.

Estão lá também dois nomes 
bastante populares no país Hermano, 
o ator Germán Palácios e a atriz Ju-
lieta Zylberberg. Pelo lado brasileiro, 
destacam-se Cyria Coentro, Fernanda 
Machado, André Gonçalves (famoso 
também por se envolver em confusão) 
e Rui Ricardo Diaz, que interpretou 
Lula no cinema.

A série também está sendo exi-
bida na Argentina e tem merecido 
bons comentários na mídia hermana. 
Não é apenas um roteiro sobre crimes 
e o submundo do narcotráfico, mas 
também uma história sobre relações 
humanas num ambiente de equilíbrio 
e conflitos entre poderes e à margem 
deles.

Para o diretor Tomás Portella, em 
entrevista à imprensa carioca, o proje-
to da série “é especial porque mostra 
uma visão de guerra sem heróis e sem 
vilões, onde todos são os dois dentro de 
suas realidades”. Impuros é uma série 
que expõe um Brasil de trinta anos 
atrás com uma conjuntura mais que 
atual.

>> Liderança. Os dados agora têm a 
chancela do renomado IVC – Instituto 
Verificador de Circulação, que aferiu 
durante o mês de dezembro a circulação 
diária do AGORA RN, afirmando sua 
liderança na mídia impressa da capital. 
Os números dão também a liderança 
entre todos os jornais que circulam no 
RN.

>> Hater News. Ontem, 24 horas após 
a entrevista cancelada por Bolsonaro 
em Davos, não havia ainda uma linha 
sequer na mídia internacional sobre 
o assunto. Só a extrema-imprensa 
brasileira irritou-se, e acabou engolindo 
mosca na cobertura dos conflitos que 
ganhavam dimensão na Venezuela.

>> Combatentes. Das 16 direções 
regionais da Secretaria de Educação, 
os dirigentes do Sinte (o combativo 
sindicato dos professores) foram 
nomeados em 15. Os critérios técnicos 
sendo anulados pelos critérios da 
amizade, tão criticados pela militância 
sindical ao longo das décadas em outros 
governos. 

>> Negociação. A presidente do 
sindicato dos servidores (Sinsp-RN), 
Janeayre Souto, vem subindo o tom 
nas negociações dos salários com a 
governadora Fátima Bezerra. No novo 
recado, a dirigente disparou: “Não 
aceitamos o calote nos nossos salários 
atrasados. Queremos o imediato 
pagamento”.

>> Futebol. O jornalista Rubens 
Lemos Filho soltou uma piada na 94 
FM, definindo o atual futebol da seleção 
brasileira: “a seleção virou futebol 
de meio de semana, sempre cai nas 
quartas nas copas”. Rubinho, que segue 
vendendo bem seu último livro, não 
poupa o técnico Tite, que considera um 
mediano.

>> Neymar. “As provocações? É seu 
estilo. Mas quando quer jogar assim, 
não reclame se apanha. Não estamos 
aqui para que ele se divirta conosco. 
Não somos seus fantoches. Quer se 
divertir? Bom, respondemos com nossas 
armas”. As aspas são de Anthony 
Gonçalves, jogador do Strasbourg, da 
França.

Bruna Marquesine vai 
se declarar namorada 
interina do Neymar.
(Joanna Maria Dias)

Jean Wyllys já deu, né? Tchau 
mesmo, neném!
(Daniel Osman)

PICARDIA NAS REDES

>> Dybala. O craque da Juventus, 
Paolo Dybala, pode se tornar a 
maior negociação da história do 
Real Madrid, que oferece 108 
milhões de euros (R$ 466 milhões). 
A ida do argentino para Madrid 
pode envolver também a saída do 
lateral Marcelo, que iria para a 
Juve se juntar ao amigo Cristiano 
Ronaldo.

Cuba, Nicarágua, Bolívia 
e o PT prestam apoio 

a Maduro.
(Paulo Cesar Dantas)
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do deputado federal Jean 
Wyllys: “Preservar a vida 
ameaçada é também uma 
estratégia da luta por dias 
melhores. Fizemos muito 
pelo bem comum. E faremos 
muito mais quando chegar o 
novo tempo, não importa que 
façamos por outros meios! 
Obrigado a todas e todos vocês, 
de todo coração. Axé!”;
 
...da Folha Poder: “Com medo 
de ameaças, Jean Wyllys, do 
PSOL, desiste de mandato e 
deixa o Brasil”;
 
...do senador Humberto Costa: 
“A posição insana de Bolsonaro 
pode contribuir para levar 
a Venezuela a uma guerra 
civil. O Brasil deveria buscar 
a paz e a conciliação entre os 
venezuelanos. Mas prefere 
seguir Donald Trump. É um 
equívoco que pode ser fatal”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> A favor dos direitos 
Recém eleito presidente da OAB- 
RN, Aldo Rebelo garante que a 
Ordem não é favorável à reforma 
trabalhista como está posta. A 
OAB no RN também condena a 
possibilidade de extinção da Justiça 
do Trabalho. A afirmação foi feita à  
coluna nesta quinta-feira, durante 
entrevista para o Gazeta Notícias, 
na TV Gazeta RN. 
Esta semana, a sede da OAB-RN 
recebeu audiência sobre a Justiça do 
Trabalho, evento super concorrido 
e que contou com a participação 
da senadora Zenaide Maia e da 
deputada federal Natália Benavides.

>> Gostoso ofuscada 
A praia de Tourinhos, em São 
Miguel do Gostoso, litoral norte 
potiguar, foi tema de reportagem 
publicada nesta quarta-feira pela 
Folha de S.Paulo.   
E as notícias não são boas... 
Com o titulo “Falta de educação 
ameaça Tourinhos, no Rio 
Grande do Norte”, o jornal conta 
que Gostoso, considerado hoje 
um dos locais mais famosos do 
litoral brasileiro, sofre com uma 
“explosão de pousadas, bares, 
restaurantes e receptivos de 
viagem que acabaram ofuscando 
a beleza do lugar”. 
 
>> Problemas 
A reportagem alerta que 
“Tourinhos também tem sido 
tomada de forma desordenada por 
barracas na areia. Nem todas elas 
acatam exigências mínimas de 
higiene”, e alerta para ps perigos do 
uso indiscriminado de quadriciclos 
na praia. “Pilotados por pessoas 
que não respeitam a faixa de areia 
e muito menos os pedestres. No 
fim de 2018, houve um registro de 
morte em acidente com esse tipo 
de veículo. Como se não bastasse 
isso, bugueiros e motoristas de 
carros com tração 4x4 insistem em 
transitar pela praia”.

>> Palavra dada 
“O pagamento de janeiro de todo 
o funcionalismo  estadual sai 
até o próximo dia 31. Também 
acertamos a revogação do decreto 
que suspende a licença-prêmio. 
Também reiteramos que não há 
intenção de parcelar os salários 
atrasados”. Da governadora Fátima 
Bezerra em suas redes sociais após 
reunião com representantes dos 
servidores.

>> Valorizando 
No final da manhã desta quarta-
feira, 23, a secretária de turismo 
do RN, Ana Maria da Costa, 
recebeu uma comissão formada 
por integrantes do Projeto Terra 
do Descobrimento, que envolve 
os municípios de Pedra Grande, 
São Miguel do Gostoso e Touros. 
O objetivo da visita foi articular 
uma maior divulgação e promoção 
do destino, a partir do mote do 
descobrimento do Brasil via terras 
potiguares.  
Ficou acertado durante a reunião 
que um projeto será desenvolvido, 
em parceria com a Secretaria de 
Turismo, a Secretaria de Educação 
e a Fundação José Augusto para a 
promoção do destino e atração de 
turistas para a região.

>> Produção para Marina 
Grávida, a cantora potiguar 
Marina Elali escolheu a praia de 
Pirangi para realizar as fotos do 
seu ensaio de gestante. 
Daniel Pereira, do Salão Sinval de 
Souza, cuidou da make da cantora, 
já o cabelo ficou nas mãos do 
profissional, do mesmo salão, Allan 
Carlos. Tudo com produção  de 
Rodrigo Loureiro e flores de Valéria 
Calazans.  
Marina disse estar feliz e realizada.

>> Tem arte no recanto
As crianças e adolescentes da Casa Durval Paiva irão participar 
de uma oficina de pintura no próximo dia 28, sob a orientação 
do artista Miguel Carcará. A ação faz parte do projeto Recanto 
Cultural, que proporciona a aproximação da arte com o público 
assistido, bem como, a promoção da cultura local.

Cedida

Registro da reunião entre o reitor da UFRN Daniel Diniz, o prefeito de Natal 
Álvaro Dias e o presidente da Ebserh, o potiguar Kleber Morais. Em pauta, a 
construção do Hospital da Mulher, na Zona Norte de Natal

Cedida

Presidente da 
Assembleia 
Legislativa do RN, 
Ezequiel Ferreira 
homenageando 
Maria da Graça 
Viveiros, que 
festejou idade 
nova nesta quarta-
feira

Desfile 
Louis Vuitton 
Inverno 2019,

Paris
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Espere sorte se trabalha com vendas ou tem 
entrevista de emprego. Projeto pessoal deve 
dar certo em viagem ou junto a pessoa que 
mora em outra cidade. 

Tudo indica que irá se envolver em atividades 
profissionais produtivas. Na paquera, terá ideias 
criativas para chegar no alvo. Talvez mude ideia 
no romance repentinamente.

Saberá expor suas ideias com elegância no seu 
serviço. Ao lado dos colegas, vai se destacar. 
Talvez precise dar mais atenção à sua família. 
Assuntos amorosos estarão protegidos.

Poderá ter lucros vindos de outra cidade ou fruto 
de atividade de representação. Com criatividade, 
só ficará sem um amor se quiser. No romance, 
estará sonhando de olhos abertos.

A chefia poderá elogiar sua disposição de ajudar 
todo mundo. Melhor evitar tarefas rotineiras e 
deixar sua criatividade fluir. Se tiver relacionamento 
estável, o clima será de harmonia e romantismo.

Você vai desempenhar suas atividades de rotina 
com capricho. Terá boa cabeça para lidar com 
grana, além de atitudes generosas. Vai se dar bem 
nas paqueras. Nos momentos a dois, muita ternura.

Promessa de boa notícia no trabalho! Entrosamento 
no convívio com a família, mas você vai fazer 
questão de conservar sua privacidade em casa. 
Poderá ter bastante sucesso na paquera.

Poderá se deparar com mais de uma 
oportunidade profissional. Em todo caso, lidará 
com suas tarefas de forma séria e responsável. 
Romance a distância protegido por Vênus.

Sua presença vai fazer a diferença na rotina 
profissional. Boa hora para se empenhar 
nos estudos e também para conseguir grana 
extra. Confie nos seus instintos.

O Sol irradia boa vontade para se dar bem nas 
tarefas diárias. É hora de investir nos seus sonhos. 
Sua sensibilidade será sua aliada no amor. Pessoa 
que acabou de conhecer deve mexer com você.

Bom astral para ganhar uma grana extra: 
confie nos seus palpites. Sua casa contará 
com seus toques especiais de arrumação. 
Uma aventura amorosa deve fluir bem.

Tudo indica que assuntos ligados à sua carreira 
vão dar certo. Amigos animados irão surgir no seu 
caminho. Cuide do seu lado espiritual. Aproveite a 
oportunidade de resolver impasse no romance.

Gabriel confronta Valentina. Sampaio consegue captar água da fonte. Jurandir tem um surto ao beber um chá de Milu, 
e Elisa pede ajuda a Sóstenes e Luz. Para despistar Gabriel, Valentina finge se preocupar com o filho e questiona suas 
escolhas. Gabriel encontra Judith no casarão e acredita que Valentina tenha armado para afastá-los do local. 

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 e Cris/Julia trocam juras de amor. Felipe observa Alain brincando com Priscila. Irmã Zélia reconhece Cris/Julia e a 
denuncia para Madre Joana. Lucas se preocupa com Hildegard, que garante que o rapaz se apaixonará por Mimi. Ana 
rompe seu relacionamento com Margot. Eugênio se incomoda com a presença de Teresa em sua casa. 

ESPELHO DA VIDA

Petra fica indignada ao ver Amadeu na Criotec e o imobiliza em uma cápsula. Menelau decide ajudar os amigos, 
contrariando Elmo. Lúcio providencia para que Mariacarla seja presa pelo roubo das joias do Museu Africano. Mateus 
manda Tales dizer como ter acesso à amostra do vírus, afirmando que é uma operação de caráter oficial. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 30

PTF
BEMACABADO

NAMORADOR
RELEVARIR

LATACADA
OIFARO

OPOSTOQC
CENTRIFUGA
HAEUERJ

RATMARMOU
IRISBOLA

MUFOOPA
TONELGGT

SACOLEIRO
CASARLAVA

Feito com
capricho,

com
perfeição

Antônio
Dias,
pintor

brasileiro

Ciência 
que estuda
os povos
antigos

Recipiente
de refri-
gerantes

Contrário;
inverso

Sílaba de
"ontem"

Fruto que
possui
uma

castanha

Conteúdo
do

cachimbo

Graciliano 
Ramos: es-
creveu "Vi-
das Secas"

Universida-
de estadual

do Rio
(sigla)

Aparta-
mento

(abrev.)

Como o 
preguiço-
so gosta
de ficar

Local de
trabalho do
pedreiro

Consoan-
tes de
"ruiva"

Substância
vulcânica

A piloto do desenho animado
"Corrida Maluca" (TV)

Bagagem Pedra de
cor roxa

Sepultura;
túmulo

Perversão
sexual

Transporte
marítimo

Ir à (?):
vingar-se

Louco;
maluco

O homem
"galinha"

(gíria)
Desculpar 

Um, dentre
vários
Seguiu

em frente
O olfato
do cão

Transporte
ferroviário

Um dos
ciclos das
máquinas
de lavar
roupas

Rato, 
em inglês

Pronome
oblíquo da
2a pessoa

Parte do
olho 

Barril de
uísque

Erik (?),
ator 

Nascida
na Suécia

Objeto
esférico

Símbolo da
primavera

Interjeição
de surpresa

Fixador
de cabeloEm + as

Disco
voador
(ingl.)

Vendedor
domiciliar
Opõe-se a 
"divorciar"

3/gel — rat. 4/caju. 5/forra. 8/ametista.

Caio Castro é condenado a indenizar fotógrafo
AGRESSÃO

Instagram / Reprodução

Caio Castro foi condenado a 
pagar uma indenização de R$ 7 
mil ao fotógrafo André Ligeiro. A 
decisão foi divulgada pelo Diário 
Oficial do Estado de São Paulo nes-
ta quinta-feira, 24.

Segundo o “UOL”, o profissio-
nal processou o famoso após ser 
agredido durante uma festa de 

Réveillon, em 2016. Na ocasião, o 
homem tirou uma foto do artista 
sem autorização e, como resposta, 
levou uma cabeçada que lhe abriu 
o supercílio.

Entretanto, o valor decidido 
pela Justiça não agradou a vítima 
da agressão, que irá recorrer. “O 
reconhecimento do ato ilícito foi a 

primeira vitória. Vamos recorrer 
visando a majoração do valor fixa-
do. A nosso ver, a quantia arbitrada 
não observa a gravidade da lesão e 
a capacidade econômica das par-
tes”, disse através dos advogados.

Caio Castro chegou a se descul-
par pelo ato violento, mas não foi 
correspondido. l Ator terá de desembolsar R$ 7 mil 
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PEDIDO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO (LRO)

A Ecoentulhos Locações Eirele ME CNPJ 01.042.722/0001-71 torna publico que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA) a LRO para ao Deposito Temporário de Resíduos Sólidos localizada na rua 
Nova Europa n° 132 loteamento Vida Nova – Parnamirim.

Rômulo Amaro da Silva
Socio Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

F R COSTA DE AMORIM INDUSTRIA LTDA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 
05.367.126/0001-12, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - 
LS da atividade de Indústria de fabricação de conserva de frutas, localizada na Rua Getúlio 
Vargas, Nº 287, bairro Centro, Martins - RN.

F R COSTA DE AMORIM INDUSTRIA LTDA - ME
Representante Legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

RG DE BARROS LTDA   - POSTO JACUTINGA – CNPJ nº.03.154.296/0001-
93  torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 22/01/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para 
funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA ENGENHEIRO RO-
BERTO FREIRE  2502 – CAPIM MACIO - NATAL/RN, ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

M C DA SILVA, CNPJ: 29.541.660/0001-61:Torna público que está requeren-
do do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a  Licença Regularização Operação,  para Entreposto de 
Carne em uma área de 229,13m2, Localizado no Loteamento São José, Zona 
Urbana, Macaíba/RN.

MAGNO CESAR D SILVA
PROPRIETÁRIO

COMUNICADO DE PERDA

A EMPRESA MI SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, COM CNPJ 
19.223.147/0001-79 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 20.297.241-0, VEM INFOR-
MAR CONFORME B.O. DE Nº 001027/2019 EMITIDO EM 10/01/2019, A PERDA 
DE SUA ECF Nº BE091310100011279502 BEMATC, CONFORME ORIENTA-
ÇÃO DA SET/RN.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

H S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA   – CNPJ 
nº09.308.265/0001-26 torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que 
requereu à SEMURB em 22/01/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação 
para funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA DEPUTADO GASTÃO 
MARIZ 2150  – NOVA PARNAMIRIM  - PARNAMIRIM /RN, ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
 

Mineração João Câmara Ltda, CNPJ: 17.205.184.0001/29 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Autorização Especial com prazo de validade até 31 de dezembro de 2019  para 
instalação e operação de uma usina de asfalto para atender a obra RN 406,a ser instalada em 
uma área de 420m² localizada no fazenda boa esperança, zona rural de João Câmara/RN.

 
Mineração João Câmara Ltda

 CNPJ: 17.205.184.0001/29
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PEDIDO DE R I DE ARAÚJO MEDEIROS ESTEVAM – ME, inscrito no CNPJ 
n.º 11.989.742/0001-08 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para instalação e operação de uma unidade de fabricação de laticínios a 
ser localizada no Sítio Tapera II, Zona Rural, município de Triunfo Potiguar/RN. 

Gilvan Estevam de Azevedo
Representante Legal 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TTR MARTINS, 09.608.305/0001-55, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação, para uma empresa que realiza a atividade de transporte de cargas perigosas, 
localizada a Av. Capitão-Mor Gouveia, 2232, sala 02, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 
59.070-400.

Thiago Tarcísio Rodrigues Martins 
Proprietário

FEDERAÇÃO POTIGUAR DE  AUTOMOBLISMO – FPARN -  CNPJ.  
05.008.582/0001-76

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA

Pelo presente edital e de acordo com o estatuto da Federação Potiguar de Automo-
bilismo - FPARN em vigor (art. 14), COMUNICO e CONVOCO  a todas as Associações 
federadas para eleição de composição da diretoria para o exercício de 2019 à 2023, a 
se realizar dia 04 de fevereiro de 2019, com primeira chamada às 14 horas e segunda 
chamada às 15 horas, conforme dispõe em estatuto, na sede da FPARN, localizada na 
Rua Bruno Pereira,  09-A - Candelária – Natal – RN. 

Natal, 25 de janeiro de 2019

José Maria Alves de Lima
Presidente Federação Potiguar de  Automobilismo

Inf. no escritório do Leiloeiro: Tel: (11) 3101-1888 ou atendimento@gustavoreisleiloes.com.br 
www.gustavoreisleiloes.com.br • GUSTAVO REIS - LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL - JUCESP Nº 790

LEILÃO 
EXTRAJUDICIALDIA: 01/02/19 - ÀS 14H25

ID 103 - APARTAMENTO EM 
PONTA NEGRA-NATAL/RN

"VERANO PONTA NEGRA"
COM 89,77M2 DE ÁREA TOTAL.

LANCE INICIAL: R$ 123.120,00

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 17/01/2021, a Renovação da Licença de 
Operação da ETE Ponta Negra, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Diretora de Empreendimentos

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias
Diretora de Empreendimentos

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 18/12/2022, a Licença de instalação 
referente a Adutora Apodi - Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Campo Redondo/RN, em 24 de janeiro de 2019.

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

JOSÉ JAILSON PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 07 de fevereiro de 2019, às 10h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2019 para registro de preço, objetivando Contratação de empresa 
especializada na locação de tratores para a execução do corte de terra no Município de 
Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José 
Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, 
de segunda a sexta-feira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
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Campus Party terá nova edição
no 2° semestre e seguirá até 2022

TECNOLOGIA

José Aldenir / Agora RN

Evento, realizado no Centro de Convenções de Natal, é considerado uma das maiores experiências 
tecnológicas do mundo. No ano passado, cerca de 60 mil pessoas visitaram a Open Campus

O Governo do Estado confirmou 
a realização da Campus Party para o 
segundo semestre de 2019 e para os 
próximos três anos. O evento é consi-
derado uma das maiores experiências 
tecnológicas do mundo.

“O Estado fará um esforço para 
apoiar e garantir o local de realização 
do evento, que tem nítida importância 
do ponto de vista educacional, social 
e de desenvolvimento econômico e do 
turismo local”, afirmou a governadora 
Fátima Bezerra.

O presidente do Instituto Cam-
pus Party enfatizou o sucesso da pri-
meira edição, no ano passado. “Cerca 
de 60 mil pessoas visitaram a Open 
Campus, enquanto que São Paulo não 
alcançou 80 mil visitantes. Se consi-
derarmos as condições proporcionais 
de um estado para o outro, o evento 

em Natal teve uma aceitação muito 
boa, o que justificou o tredding topic 
(TT) da #cpjerimum nas redes sociais 

virtuais na época”, argumentou. “Va-
mos colocar Natal no mapa digital do 
mundo, trazendo as melhores realida-

des de pesquisa e investimentos na 
área para cá”, completou o presidente.

Ao lembrar dos Laboratórios In-
cludes – laboratórios de tecnologia 
que são implantados em comunida-
des das cidades que sediam as Cam-
pus Party, os quais permitem acesso 
de forma mais inovadora à ciência 
e à tecnologia aos mais carentes -, o 
subsecretário da Juventude Gabriel 
Medeiros disse que o evento é capaz 
de render projetos que podem trans-
formar a realidade dos jovens no nos-
so estado.

“A Campus Party abre uma possi-
bilidade para convertemos a ação em 
ganhos reais para a juventude do esta-
do, a médio e longo prazo. Discutiremos 
em que o Instituto pode contribuir, por 
exemplo, para diminuir os índices de 
evasão escolar”, destacou.

Campus Party tem, entre outras atrações, os Laboratórios Includes

Magistrados do Trabalho 
defendem reforma “justa”

PREVIDÊNCIA

José Aldenir / Agora Imagens

O presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT-RN), de-
sembargador Bento Herculano, e o 
presidente da Associação dos Ma-
gistrados do Trabalho (Amatra, juiz 
Inácio Oliveira, informaram – du-
rante entrevista ao programa Jornal 
Agora, apresentado pelos jornalistas 
Alex Viana e Anna Karinna Castro, 
da rádio Agora FM (97,9) – que são 
a favor da reforma da Previdência, 
desde que ela traga melhorias para a 
toda a sociedade, e não apenas uma 
economia para o País.

De acordo com Bento Herculano, 
todas as reformas são bem-vindas. 
“A reforma é necessária e preciso 
enfrentar com maturidade essa 
questão. Mas existe uma sonegação 
enorme na Previdência e isso precisa 
ser monitorado, como, por exemplo, 
o fato de muitos militares se aposen-
tarem logo após completar 40 anos e 
em plena forma física”, disse Bento 
Herculano.

O juiz Inácio Oliveira argumen-
tou que o governo justifica a reforma 
com uma economia que superaria 
a barreira de R$ 1 trilhão em uma 
década, mas ironizou que, se deci-

direm acabar com os investimentos 
com a educação e a saúde, haverá 
uma economia ainda maior, mas a 
que custo? “É necessário que se corte 
privilégios”, acrescentou.
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