
Fátima pede ao Tesouro novo 
regime de recuperação fiscal

Setor turístico do RN espera 
alta de 5% durante o verão

Situação do Rio Grande do Norte não inclui o Estado nas regras do programa como ele é atualmente.
Plano de recuperação libera estados de pagar dívidas por certo período e facilita obtenção de verbas.

Incremento na economia, só no réveillon, é de R$ 40 
milhões. Ocupação nos hotéis deve chegar a 90%.

CRISE FINANCEIRA 04

CRESCIMENTO 10

Média de gastos por turista em Natal é em torno de R$ 250 por dia, segundo Fecomércio

José Aldenir / Agora RNNOVO GOVERNO 02

Presidente Bolsonaro e Hélio

José Aldenir / Agora RN

Nomeação de 
militares para
cargos federais no 
RN ainda é incerta
Segundo coronel Hélio Oliveira, 
presidente do PSL, na gestão 
do presidente Jair Bolsonaro as 
nomeações atenderão a critérios 
técnicos, e não políticos.

NATAL
Sexta-feira,
18 de janeiro de 2019 
Edição nº 473 | ano 3

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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FIART 11

Neiwaldo Guedes, diretor da feira

José Aldenir / Agora RN

Edição da Feira de 
Artesanato espera 
movimentar R$ 7 
milhões em negócios
Com o tema “Água, terra, fogo e Ar 
- dos quatro elementos, o talento 
cria o futuro”, nova edição tem 
300 estandes. 70 mil pessoas são 
esperadas no evento.
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Dever de casa

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) 
vai contratar uma assessoria jurídica na área tributária para 
auxiliar prefeitos de cidades do interior do Estado a melhorar 

a arrecadação. O objetivo é orientar, além de prefeitos, técnicos e 
secretários a combater corretamente a sonegação nos municípios. 
A expectativa é que, com o aumento na arrecadação, as prefeituras 
fiquem menos dependentes de repasses como o FPM, que vez por 
outra chega reduzido aos caixas das gestões municipais. Uma das 
saídas para elevar a arrecadação, segundo o presidente da Femurn, 
prefeito Naldinho, é estimular a formalização dos negócios. Com o 
registro da entrada e saída de mercadorias, é facilitado o processo 
de tributação.

>> Segredo. Os nomes dos 
indicados pelo novo governo para 
cargos federais no Rio Grande do 
Norte continuam guardados a sete 
chaves. Dirigentes do PSL, partido 
do presidente Jair Bolsonaro, e os 
políticos da legenda não revelaram 
ainda quem serão os novos diretores 
e presidentes de órgãos como 
Codern, Funasa, Ibama e DNIT e as 
superintendências dos ministérios.

>> Disciplina hierárquica. A 
tendência é que boa parte dos 
cargos seja ocupada por militares, 
assim como aconteceu na formação 
do ministério de Bolsonaro e no 
segundo escalão do governo. General 
Hamilton Mourão, vice-presidente 
da República, tem falado que a 
indicação de militares para cargos 
nos estados é importante para que as 
ordens emanadas de Brasília sejam 
fielmente cumpridas “na ponta”.

>> Acomodação. Deputado 
estadual não reeleito, Gustavo 
Fernandes é cotado para assumir 
a presidência da Codern, que 
administra os portos no Estado. 
Após obter apenas 21 mil votos 
na eleição de 2018, Gustavo ficou 
na 8ª suplência de sua coligação 
para deputado estadual e, por isso, 
está longe de assumir mandato 
na Assembleia Legislativa. Para 
seduzir os “donos da caneta”, 
Gustavo tem avaliado inclusive 
trocar o PSDB pelo PSL.

>> Estratégia 1. O prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, que reassumiu 

o cargo ontem após uma semana 
de afastamento, estuda chamar 
um deputado estadual para 
compor o seu secretariado. O 
primeiro alvo seria o deputado 
Hermano Morais (MDB), que tem 
bases em Natal. Caso ele não 
aceite, a proposta pode ser feita a 
Getúlio Rêgo (DEM).

>> Estratégia 2. O convite de 
Álvaro Dias tem explicação. Filho 
do prefeito, Adjuto Dias (MDB) é 
o primeiro suplente da coligação 
composta pelos deputados eleitos 
Hermano e Getúlio, além de Nélter 
Queiroz. Se um deles sair para o 
Executivo, Adjuto seria chamado 
para assumir o mandato na 
Assembleia Legislativa.

>> Cortes à vista. Contratado por 
Álvaro Dias para fazer uma espécie 
de radiografia da gestão em Natal, o 
Instituto Dom Cabral deve entregar 
ao prefeito até o final de janeiro 
um relatório com propostas de 
enxugamento da administração. A 
meta é reduzir o comprometimento 
das receitas do Município, sobretudo 
a despesa com pessoal. São 
avaliadas a extinção e a fusão de 
secretarias.

>> Tudo parado. O novo governo 
estadual já completou duas 
semanas, mas até agora alguns 
órgãos da administração indireta 
não têm seus titulares definidos. É o 
caso da Emater, que está “travada” 
devido ao fato de não ter um diretor-
presidente definido ainda.

“ Eu sou 
guru dessa 
porcaria?”

Ideólogo Olavo de Carvalho, ao dizer que 
não é mentor do governo de Jair Bolsonaro 

e que, se fosse, não permitiria “coisas” 
como a instalação da CNN no País

>> Enfraquecido. Sem 
mandato depois de renunciar 
à Prefeitura do Natal para 
concorrer ao Governo do Estado 
– e perder para Fátima Bezerra 
(PT) –, Carlos Eduardo Alves 
corre o risco de ficar sem o 
comando do PDT no Estado. Na 
semana passada, o ex-prefeito 
participou de reunião da 
executiva do partido. Na pauta, 
um dos assuntos foi a situação 
do partido no Estado.

José Aldenir / Agora RN

Vivi Zanatta / Folhapress
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NOVO GOVERNO

Nomeação de militares 
para cargos federais 
no RN ainda é incerta

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro ainda não definiu os 
titulares da maioria dos cargos 
federais no Rio Grande do Norte. 
Superintendências de ministérios 
e as diretorias ou presidências 
de órgãos como DNIT, Ibama, 
CBTU, Funasa e Codern seguem 
indefinidas mais de duas semanas 
após o início da nova gestão.

Em administrações anteriores, 
as indicações para esses cargos 
ficaram a cargo de deputados 
federais e senadores que apoiavam 
o governo. Durante o mandato do 
ex-presidente Michel Temer, por 
exemplo, a CBTU foi ocupada por 
um indicado do deputado Fábio 
Faria (PSD), enquanto o Ibama 
ficou na cota do também deputado 
Rogério Marinho (PSDB).

Na gestão Bolsonaro, contudo, 
as nomeações atenderão a outros 
critérios, segundo o presidente 
do PSL no Rio Grande do Norte, 
Hélio Oliveira. “As indicações serão 
pautadas em níveis técnicos e em 
credenciais para ocupar o cargo”, 
conta o coronel da reserva da 
Aeronáutica.

Hélio Oliveira registra que 
não há exigência para que os 
ocupantes dos cargos sejam 
militares. A nomeação de agentes 
das Forças tem sido prática 
recorrente no governo Bolsonaro: 
sete dos 22 ministros são militares, 
além de vários outros cargos do 
segundo escalão. “Cada função 
passará por uma análise de 
estratégia e inteligência e não há 
essa obrigação [de ser militar]”, 
completa. l

Cedida

Coronel Hélio e Jair Bolsonaro
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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 18/01 ate 21/01/2019 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

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

Ga
ra

nt
im

os
 o

 p
re

ço
 e

 a
 q

ua
nt

id
ad

e 
m

ín
im

a 
de

 5
 u

ni
da

de
s 

ou
 5

0m
2  p

ar
a 

a 
lo

ja
 N

at
al

 d
os

 p
ro

du
to

s 
an

un
ci

ad
os

 d
ur

an
te

 a
 v

al
id

ad
e 

de
st

a 
pu

bl
ic

aç
ão

 o
u 

en
qu

an
to

  
du

ra
re

m
 o

s 
es

to
qu

es
, s

al
vo

 e
rro

s 
de

 im
pr

es
sã

o.
 P

re
ço

s 
de

 p
ro

du
to

s 
a 

se
re

m
 re

tir
ad

os
. O

s 
el

em
en

to
s 

ut
iliz

ad
os

 p
ar

a 
a 

pr
od

uç
ão

 d
as

 fo
to

s 
sã

o 
so

m
en

te
 il

us
tra

tiv
os

.

   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

ideal para 
gavetas, cofres  

e armários

Aumenta o 
rendimento e a 
vida útil do ar 
condicionado

pás  
reversíveis

R$ 999,90
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Mod. Top, potência de 9.000BTU’s, frio. Agratto. 
12.000 BTU´s  R$ 1.299,90 cada
CÓDIGO: 89939185-89939206

R$ 219,90
 cada  

CLIMATIZADOR PORTÁTIL
Mod. Júnior, 4 litros, frio, na cor  
branca/preta, 220V. Ventisol.
Umidifica, ventila e refresca o ambiente.
CÓDIGO: 89419512

R$ 149,90
 cada  

DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE 
Mod. Cristal, potência de 9W, bivolt,  
na cor branca. Desidrat. 
Possui compartimento de sílica que pode ser 
renovado ao ser utilizado.
CÓDIGO: 89304901

R$ 28,90
 cada  

LIMPADOR DE SISTEMA  
DE AR CONDICIONADO
200ml. Confortine.
CÓDIGO: 89518534

R$ 89,90
 cada  

BAR FLUTUANTE
89cm, 24 latas. Intex.
CÓDIGO: 89267612

R$ 179,90
 cada  

VENTILADOR DE TETO
Mod. Special, com 3 pás, diâmetro de 
104cm, para 1 lâmpada, nas cores 
branca ou mogno, 220V. Inspire.
Área de ventilação até 20m2.  
Acompanha controle de parede.

Utilize lâmpadas LED ou flúor compacta E27.
Lâmpada não inclusa.

CÓDIGO: 89682880-89682901

R$ 28,90
 cada  

ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 
1Kg. Axton. 
CÓDIGO: 89707163

R$ 59,90
 cada  

CAIXA TÉRMICA TROPICAL 
12 litros, na cor azul. 
32 litros  R$ 79,90 cada
CÓDIGO: 89292511-89292490

Exclusividade  Exclusividade  

R$ 997,90
 cada  

AR CONDICIONADO DE JANELA
Potência de 7.500 BTU’s, frio, 220V. Midea.
CÓDIGO: 89517876

R$ 259,90
 cada  

VENTILADOR DE TETO 
Mod. Duo, com 2 pás, diâmetro de 110,5cm  
para 2 lâmpadas, na cor branca, 220V. Inspire.
Área de ventilação até 20m2.
Acompanha controle de parede.

Utilize lâmpadas LED ou flúor compacta E27.
Lâmpada não inclusa.

CÓDIGO: 89456080

Exclusividade  
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Governo do RN vai pedir ao Tesouro 
novo programa de recuperação fiscal

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, diz que os atuais critérios estipulados pela 
equipe do Ministério da Economia não conseguem atender às necessidades do Rio Grande do Norte

O secretário de Planejamento e 
Finanças do Rio Grande do Norte, 
Aldemir Freire, vai solicitar da Se-
cretaria do Tesouro Nacional (STN) 
a construção de um novo programa 
de Regime Recuperação Fiscal. O 
atual mecanismo provido pelo Mi-
nistério da Economia não atende às 
necessidades do governo potiguar.

“Não entramos com pedido in-
gressar no Regime de Recuperação 
Fiscal. Até porque o atual regime 
não nos atende. Ele foi desenhado 
para alguns Estados, mas o Rio 
Grande do Norte não atende aos 
critérios”, explica Aldemir Freire.

Atualmente, os governos do Rio 
de Janeiro, Bahia e Santa Catari-
na são atendidos pelo programa fe-
deral. A regime permite a suspen-
são o pagamento de dívidas com a 
União, bem como autoriza abertu-
ra de novas linhas de empréstimo 
ao ente federal beneficiado.

De acordo com o Tesouro, a 
partir do documento Guia para 
o Governador, que foi entregue a 
todos os gestores estaduais na úl-

tima quarta-feira, 16, o Rio Gran-
de do Norte não é elegível para a 
recuperação fiscal por ter dívida 
consolidada maior do que a Receita 
Corrente Líquida (RCL).

Além disso, ainda segundo 
o Tesouro, os gastos correntes 
obrigatórios (pessoal e serviço de 
dívida) do governo potiguar acima 
de 70% da RCL e as obrigações 

contratadas superiores às disponi-
bilidades de caixa de recursos não 
vinculados.

“O tamanho da dívida consoli-
dada não pode ser critério de exclu-
são. Nossa dívida é com servidores 
e fornecedores. Com isso, a dívida 
flutuante precisa estar dentre des-
tes critérios. O que nos sufoca é a 
dívida flutuante. É preciso que seja 

levado em conta todo o endivida-
mento dos Estados”, rebate Alde-
mir Freire.

De acordo com ele, o Rio Gran-
de do Norte vai encampar o pedi-
do de mudanças no regime junto 
ao Tesouro Nacional. Até o fim do 
mês, uma equipe da equipe eco-
nômica do órgão federal fará uma 
visita aos gestores potiguares. 
“Queremos o desenho de um outro 
programa que atenda às necessida-
des do Rio Grande do Norte. Isso 
não quer dizer que o programa seja 
específico para o nosso Estado, mas 
que também atenda outros locais 
com as mesmas características que 
as nossas”, reforça.

O Tesouro Nacional também 
sugeriu ao governo potiguar me-
didas como a privatização de esta-
tais, o aumento da alíquota de im-
postos, corte de gastos com pessoal 
e despesas correntes, entre outras 
medidas para a manutenção do 
equilíbrio financeiro. A recomenda-
ção do Tesouro é que sejam feitos 
tão logo quanto possível. l

Secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire: “regime não nos atende”

MEDIDAS

Gestão estadual descarta iniciar plano 
de privatização, diz Antenor Roberto

José Aldenir / Agora RN

O vice-governador do Rio Gran-
de do Norte, Antenor Roberto (PC 
do B), descartou a realização, a cur-
to prazo, de abertura de processo de 
privatização de empresas estatais.

“Nosso programa [de Governo] 
não consta a questão de privatiza-
ção. Já tomamos providências com 
relação às despesas”, disse Ante-
nor Roberto, durante entrevista ao 
programa “Jornal Agora”, da rádio 
Agora FM (97,9), que é apresentado 
pelos jornalistas Alex Viana e Ana 
Karina Castro.

A proposta de venda ativos e 
privatização de empresas públicas 
foi uma recomendação da Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN), 
através do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para que os Estados 
– que enfrentam hoje grave crise 

econômica – possam se enquadrar 
nas regras do Regime de Recupera-
ção Fiscal.

Ele cita como a principal medi-

da de contenção de gastos públicos 
a decretação do “Estado de Cala-
midade Financeira”, anunciado no 
último dia 2 de janeiro. Além disso, 
a atual gestão reduziu o horário de 
expediente dos órgãos estaduais, 
bem como está analisando os valo-
res dos atuais contratos governa-
mentais.

Ainda de acordo com Antenor 
Roberto, mesmo que o atual gover-
no do Estado deflagre programa 
de venda de ativos, a privatização 
da Companhia de Abastecimento 
e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) está descartada. “Podere-
mos colocar terrenos para leilão. 
Mas para algumas empresas, como 
a Caern, não há qualquer possibili-
dade de privatização, em razão da 
sua função social”, encerra. l

Vice-governador Antenor Roberto

SEGUNDOS
EM QUINZE

Ceará pede a Sérgio Moro 
reforços para a Segurança
O governador do Ceará, Camilo 
Santana, pediu ao ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, o reforço do apoio dado pelo 
governo federal no combate aos 
ataques promovidos por facções 
desde o início do mês no estado. 
Santana solicitou mais 90 agentes 
penitenciários para as ações nos 
presídios do estado, além da 
manutenção da Força Nacional e 
dos agentes enviados pelo governo 
federal. No dia 4 de janeiro, a 
Justiça enviou 300 homens.

Valter Campanato/Agência Brasil 
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RA  SEU  CURSO  COM

*
DE DESCONTO ATÉ O FINAL 

DE 2018.2

* O desconto de 100% é referente ao período 2018.2 e não 
contempla os cursos de Direito, Gastronomia e Odontologia.  

CONSULTE O REGULAMENTO NO SITE

9.8118-3035
Fale conosco pelo WhatsApp
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Oferta válida até 31 de julho.
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RELACIONAMENTO DO UNIFACEX E GARANTA
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> DESTINO
Já houve quem sugerisse 
ao senador Garibaldi 
Filho, para ocupar as 
horas de sua temporada 
sabática, candidatar-se 
a presidente do ABC. E 
manter a sua chama popu-
lista diante da massa. 

>> DÚVIDA
Ninguém sabe se o sena-
dor deixou que a sugestão 
entrasse por um ouvido 
e saísse por outro. Ou se 
guardou a idéia para a 
hora oportuna. Mesmo 
sabendo que o ABC é um 
grande desafio.

>> NOVO
Depois de dezoito anos 
instalada no número 210 
da Av. Romualdo Galvão, 
a agência Art&C vai ins-
talar sua sede na Av. Nilo 
Peçanha. Bem ao lado do 
edifício Odorico Ferreira 
de Souza.

>> ESTRELA
Tem sido discreta a 
circulação de Franca 
Giordanetti, a Baronesa 
do Pantanal, nas areias 
do Principado de Jacu-
mã. Só amigos íntimos 
cruzam a soleira de 
sua datcha à beira-mar 
plantada.

>> ATENÇÃO
A jornalista Laurita Arru-
da Câmara não descarta 
a hipótese de voltar ao 
exercício mais intenso do 
jornalismo, agora ao lado 
de Cassiano, seu pai, a 
quem deve a formação no 
trato da notícia.

>> ALIÁS
O jornalismo local, com as 
boas exceções naturais, 
nunca andou tão necessi-
tado de ir além do apenas 
comum. Escrever hoje não 
é só alinhar as informa-
ções. É ter capacidade de 
formulação.

CENA
>> A equipe central do Governo Fátima Bezerra já entendeu que não vai 
dispor de mais de um ano para implantar as suas bases, antes que se 
inicie, em junho de 2020, a campanha municipal. A partir dai, as bases 
que apoiaram a candidata petista no interior vão fazer fila na rampa da 
governadoria. Se não encontrarem um governo traçado no seu desenho bá-
sico não vai ser mais possível impor crivos e critérios. Se é que os petistas 
querem um governo de avanços.

>> AVISO
O Instituto Gentil fechou 
suas portas, em Campo 
Grande, para renascer 
ainda maior e mais 
bonito. Como uma flor que 
brotou no sertão no húmus 
daqueles homens feitos de 
boa vontade. 

>> NOVA
Dentro de um ano o 
Instituto terá nova sede, 
projeto do arquiteto Felipe 
Bezerra que preserva a 
fachada antiga e se ergue 
para ser, em si mesmo, um 
monumento à educação 
que transforma.

>> ACESSO
A Cosern aprovou na lei de 
incentivo o patrocínio das 
obras de acessibilidade ao 
edifício-sede da Academia 
Norte-Rio-Grandense de 
Letras. Para gáudio do 
poeta Diógenes da Cunha 
Lima.

>> FIM?
O novo secretário da saú-
de, médico Cipriano Maia, 
ainda estuda se pede ou 
não a renovação do estado 
de calamidade. Ora, 
independente de decreto, 
a saúde pública no RN é 
uma calamidade. 

>> ACREDITE
A Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo de 
Natal resolver medir os 
decibéis em torno da área 
da Arena das Dunas. Se 
o ruído for muito alto por 
acaso vai impor o torcedor 
bico calado?

>> FEDERAL
O deputado Benes 
Leocádio deixa chefia 
do gabinete do deputado 
Ezequiel Ferreira de 
Souza, presidente da 
AL, e assume cadeira na 
Câmara Federal. Mas 
plantou na casa prestígio 
político.

Não reclamo dos ventos, Se-
nhor Redator. São velhos com-
panheiros da infância, quando 
varriam as tardes enquanto o mar 
bramia, como no verso triste de um 
soneto parnasiano. Nem da venta-
nia que desfolhou o moinho que 
há anos se ergue na entrada da mi-
nha aldeia. Saibam: os que são de 
lá vivem como quixotes enlouque-
cidos de saudade. E carregam, para 
o resto da vida, o rangido seco de 
suas palhetas riscando em cada um 
de nós um tempo imenso de vida. 

Cobro da própria vida. Dos 
seus caminhos muitas vezes sem a 
sombra e a água fresca que acal-
mam esse desespero que é viver. 
Não pelo que fez comigo, ou por 
ter negado a mim a fortuna e a gló-
ria que não mereci. Mas, talvez por 
esse destino de carregar no mar 
mais íntimo da alma, como se fos-
sem pequenos barcos sonâmbu-
los e tristemente embandeirados, 
aqueles versos do poeta Manuel 
Bandeira quando reclama da vida 
que poderia ter sido e que não foi. 

Aquele moinho é meu. Tão meu 
quanto as pirâmides de sal da infân-
cia que recortavam em ângulos ge-
ométricos o céu azul, azul. Tão meu 
quanto minhas pobres raízes, tão fin-
cadas e tão mortas no chão pobre do 
cemitério da minha aldeia. Lá onde 
dormem Seu Vicente e Dona Amália, 
meus avós paternos. Muitos nem se-
quer suspeitam que não ter nada é 
o jeito glorioso e transcendental de 
ser dono de tudo num cartório de re-
gistro dos haveres feitos de afeições.  

Ora, Senhor Redator, que es-
tranhas dívidas cobrariam de mim, 
se é feito de saudade, e só de sau-
dade, o que deixei por lá, e se levo 
essa saudade a toda parte? Um dia, 
de mala e cuia, quando cheguei do 
outro lado do mar, pesava tanto 
nos olhos a imagem perfeita do 
meu mar antigo, que fui descendo 
até alcançar a margem velha do 
Tejo, na Ribeira antiga de Lisboa. 
Queria molhar as mãos no rio, 
sentir as suas águas encontrando o 
mar, como na Rua da Frente. 

Cada um de nós ama sua aldeia 
a seu modo, mas todos com a sua 
alma aldeã. No meu caso - triste de 
mim! - como um Quixote a lutar con-
tra os moinhos de vento. Enlouque-
cido de coragem, a lança em riste, 
olhos escondidos na lua do escudo. 
Amo de um amor à distância como 
se a proximidade profanasse sua pai-
sagem intacta que levo comigo. Sem 
intimidades, cerimonioso de tê-la, 
sem nunca macular a fé inabalável e 
sereníssima de uma infância perdida.

Um tempo desses, numa via-
gem anônima há alguns poucos 
anos, percorri na companhia de um 
amigo sua geografia humana. Não 
mais encontrei a casa da Rua da 
Frente e da calçada já não consegui 
olhar o rio, fechado por constru-
ções. Pedi que circulasse com seu 
carro a Pedra do Mercado, como se 
dizia. Alisei com os olhos calados 
as ruas quietas, e rezei na Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição. Na 
saída, fiz uma fotografia ao lado do 
moinho. E voltei feliz. 

O moinho

PALCO CAMARIM

“ Quem atacava o arraigado 
fisiologismo petista agora 
defende o nascente fisiologismo 
bolsonarista”.
Mário Sabino, do blog Antagonista.
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Canindé Soares

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 18 a 20 de janeiro de 2019, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços 
deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida 
somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões 
de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A 
aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente 
na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas. 

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

COENTRO  
OU CEBOLINHA

Maço

0,79
MAÇO

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 18/1/2019 A 20/1/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 18/1/2019 A 20/1/2019OFERTAS DE DIAS03

/makroatacadista/makro.atacadista /MakroBrasil@MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista /MakroBrasil@MakroBrasil

CEBOLA BRANCAGranel

2,99
KG

R$
Batata 
lavada 
especial
Granel 2,99

KG

R$
Limão Taiti
Granel 2,89

KG

R$Batata-doce-
rosada
Granel 2,49

KG

R$

Laranja-pera
Granel

Alface 
crespa, roxa 
ou americana
Unidade 1,89

KG

R$1,09
UNID.

R$ Mamão 
Formosa
Granel 1,69

KG

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

R$ R$

Pneu Direction Touring
175/65R14 82T

234,90
UNID.

Pneu Timberline
255/75 R15 109/105S

UNID.469,90

Pizza 
congelada 
Sadia
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 440g

Filé de 
polaca 
do Alasca 
congelado 
Oceani
Pacote 
c/ 800g

37,90
UNID.

R$10,99
UNID.

R$20,90
PCT.

R$

18,59
EMB.

R$
Saco 
para lixo reciclável 
Dover Roll
Embalagem c/60 
sacos c/ 15L6,99

UNID.

R$

Amaciante 
Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

2,29
UNID.

R$

2,35
PCT.

R$

1,19
UNID.

R$

Limpador 
multiuso Limpol 
Unidade c/ 
500ml

Maionese 
Hellmans 
Unidade 
c/ 2,8kg

Açúcar 
demerara 
M&K 
Pacote 
c/ 1kg

Biscoito recheado Treloso  
Sabores, unidade c/ 130g

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

14,89
EMB.

R$

21,90
UNID.

R$3,79
UNID.

R$

Leite 
condensado 
TP Itambé
Unidade
c/ 395g

Massa 
de sêmola 
Vitarella
Parafuso, 
pacote 
c/ 500g

Linguiça 
fininha 
resfriada 
Seara
Pacote 
c/ 240g 

2,99
PCT.

R$

3,79
PCT.

R$

Farinha 
de trigo 
especial 
Primor
Pacote 
c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Arroz 
parbolizado 
T2 Pop
Pacote 
c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Vodka Skyy
Garrafa c/ 980ml

Vodka 
Paloff
Lata c/ 
269ml

32,90
GARRAFA

R$2,59
LATA

R$

Cerveja Stella 
Artois
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

3,39
GARRAFA

R$8,89
GARRAFA

R$6,39
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

1,39
UNID.

R$

Filé suíno congelado 
Aurora 
Peça  

10,89
KG

R$9,59
KG

R$

Filé de peito de frango 
congelado
A partir de

Bombons 
sortidos 
Garoto
Embalagem 
c/ 300g 7,89

EMB.

R$

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

2,29
LATA

R$12,99
PCT.

R$

Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Coxão 
duro 
bovino 
a vácuo
Peça

17,79
KG

R$

Cadeira 
de praia 
Belprazer
Alta, de 
ferro
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Turismo deve crescer 5% este ano
no RN durante a alta temporada

BONS NÚMEROS

José Aldenir / Agora RN

Para coordenador do Câmara Empresarial de Turismo da Fecomercio, George Costa,
estimativa de incremento na economia, só no Réveillon, está na casa de R$ 40 milhões

Os dados estatísticos da alta 
temporada em Natal só serão fe-
chados pelas entidades ligadas ao 
turismo no começo de fevereiro, mas 
as apostas do setor indicam para um 
crescimento de 5% na ocupação hote-
leira em relação ao ano passado.

Segundo o coordenador do Câ-
mara Empresarial de Turismo da 
Federação do Comércio (Fecomer-
cio), George Costa, a estimativa 
de incremento na economia, só no 
réveillon, está na casa de R$ 40 mi-
lhões. Isso representaria entre dois 
mil a quatro mil turistas a mais na 
cidade. Hoje, a média de permanên-
cia de cada turista no destino é de 
quase seis noites.

Considerando a média de gastos 
por turista, hoje em torno de R$ 250 
por dia, multiplicado pelo crescimen-
to deles nesta temporada, George 
Costa projeta uma ocupação hote-
leira em Natal este ano acima dos 

90%. Na temporada 2017/2018, essa 
ocupação foi de 86%. “A percepção 
de mais segurança contribuiu muito 
para essa reação”, comentou.

Na próxima semana, o trade 
turístico, formado por entidades do 

setor, acertou encontro com a se-
cretária estadual de Turismo, Ana 
Maria Costa, para discutir algumas 
prioridades do setor.

Entre os temas, a possibilidade 
de o governo privatizar a operação 

do Centro de Convenções de Natal 
ainda mobiliza o trade turístico. O 
imóvel teve sua última ampliação 
entregue no final do ano passado. E 
embora não esteja nas prioridades 
da governadora Fátima Bezerra, 
George Costa considera importante 
debater este assunto com os empre-
sários e o poder público.

Outros temas prioritários estão 
ligados a melhorias em Natal para 
a próxima temporada, como a con-
clusão das obras de recuperação do 
Forte dos Reis Magos, considerado 
“a joia da coroa” por Costa. “Tudo 
indica que tudo ali já estará pronto 
em novembro para a temporada 
2019/2220”, assegurou.

Além disso, os empresários vão 
insistir na importância da conclusão 
do acesso sul ao Aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante, incluindo a 
sua iluminação, além do término do 
que falta da Reta Tabajara. l

Ocupação hoteleira em Natal este ano deve ficar acima dos 90%, mais que em 2018

CRIME

Brasil bate recorde de mortes 
violentas em 2017: total de 63.880

José Aldenir / Agora RN

O Brasil bateu recorde de mortes 
violentas em 2017, com 63.880 casos. 
No mesmo ano, as mortes cometidas 
por policiais em serviço e de folga 
cresceram 20% na comparação com 
2016. A compilação destes dados 
faz parte da 29ª edição do Relatório 
Mundial de Direitos Humanos, di-
vulgado nesta quinta-feira, 17, pela 
organização não governamental Hu-

man Rights Watch (HRW), que ana-
lisa a situação de mais de 90 países.

No capítulo sobre o Brasil, o 
relatório chama atenção para o au-
mento da letalidade policial após 
a intervenção federal no Rio de Ja-
neiro, entre fevereiro e dezembro de 
2018. Segundo a entidade, de março 
a outubro de 2018, conforme dados 
do Instituto de Segurança Pública do 

Rio de Janeiro, a letalidade violenta 
aumentou 2% no estado, enquanto 
as mortes cometidas pela polícia 
cresceram 44%.

Entre essas mortes está a da 
vereadora do Rio de Janeiro Ma-
rielle Franco (PSOL) e do motorista 
Anderson Gomes, ocorrida em 14 de 
março. O caso ainda não foi esclare-
cido pelos órgãos de investigação. lMortes por policiais também subiram
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Edição da Feira de Artesanato espera 
movimentar R$ 7 milhões em negócios

FIART

José Aldenir / Agora RN

Com o tema “Água, terra, fogo e Ar - dos quatro elementos, o talento cria o futuro”, nova edição traz 
expositores brasileiros e estrangeiros em mais de 300 estandes. 70 mil pessoas são esperadas

A 24ª edição da Feira Internacio-
nal de Artesanato (Fiart) espera re-
ceber 70 mil pessoas e movimentar 
mais de R$ 7 milhões durante os 10 
dias de evento, entre 25 de janeiro e 
3 de fevereiro, no Centro de Conven-
ções de Natal, na Via Costeira. 

Com o tema “Água, terra, fogo e 
Ar – dos quatro elementos, o talento 
cria o futuro”, nova edição traz expo-
sitores brasileiros e estrangeiros em 
mais de 300 estandes. A solenidade 
de apresentação aconteceu na quin-
ta-feira, 17, em um salão de festas 
na zona Sul de Natal.

Para facilitar a circulação do 
público, a feira terá cinco salões de 
apresentação de peças artesanais: 
Nacional, Elementos, Arte Popular, 
Cerâmica e Cestaria. “Estamos em 
um espaço nobre de exposições, que 
é o Centro de Convenções. E os ar-

tesãos terão uma grande estrutura 
para mostrar seus trabalhos ao pú-
blico”, diz Neiwaldo Guedes, respon-

sável pela organização da feira.
Ainda segundo ele, a feira já 

está consolidada no calendário 

de eventos e turístico de Natal. 
“Acontece em uma época em que a 
cidade recebe um grande número 
de turistas. Nossa feira é um gran-
de espaço de entretenimento e de 
negócios”, diz ele.

Uma das novidades deste ano é 
que o Governo de Minas Gerais vai 
trazer representantes de 22 municí-
pios mineiros. “Teremos artistas que 
trabalham com pedra-sabão, além 
de elementos típicos da cultura mi-
neira”, detalha.

Para a governadora Fátima Be-
zerra, o artesanato ocupa um papel 
importante na cadeia produtiva do 
turismo potiguar. “Nosso governo 
tem o compromisso de fortalecer este 
segmento produtivo. Nosso foco será 
o de capacitar os artesãos potiguares 
e fortalecer todas as políticas públi-
cas do setor”, encerra. l

Neiwaldo Guedes, responsável pela organização da feira, discursou ontem
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“ A voz da 
consciência

e da honra
é muito fraca 

quando as
 tripas gritam”

(Diderot)

>> MPBeco. Neste sábado, 
a partir das 13h, terá mais 
uma edição do projeto O 
Beco Canta Música Popular 
Brasileira, onde músicos, 
cantores e apreciadores da 
musicalidade nacional se 
reúnem no Bar de Nazaré 
para uma tarde inteira 
de confraternização, boa 
gastronomia e bons papos 
regados a meladinha e 
cerveja gelada.

Janete e as Rosas
A dramaturgia televisiva brasilei-

ra tem que ser dividida entre antes e 
depois de Janete Clair, a escritora mi-
neira que desde os 19 anos, em 1944, 
até morrer, em 1983, não ficou um só 
ano sem criar e roteirizar radionove-
las e telenovelas, impondo uma marca 
que até hoje é copiada.

Depois de grande experiência nas 
décadas de 1940 e 1950 no rádio, ela 
começou a década seguinte entrando 
na seara dominada pelas tramas da 
escritora argentina Glória Magadan, 
5 anos mais velha e maior referência 
na feitura das novelas de TV. Janete 
estreou em 1963, na TV Rio.

Até ser convidada pra levantar a 
audiência da então jovem TV Globo, 
ela emplacou novelas seguidas na 
TV Tupi, TV Itacolomi e na própria 
TV Rio, onde chegou a adaptar texto 
de ninguém menos que Oduvaldo 
Vianna, o teatrólogo que abrilhantou 
ainda mais a carreira do ator Procópio 
Ferreira.

Foi em 1967 que Clair estreou 
na Globo com a novela Anastácia, a 
Mulher sem Destino, que tinha de 
protagonista a estrela Leila Diniz, 
aos 22 anos, que naquele mesmo ano 
brilhava no cinema com Todas as Mu-
lheres do Mundo e Mineirinho, Vivo 
ou Morto, além das rebeldias de tons 
feministas. 

A chegada de Janete Clair na 
Globo foi um terremoto, no sentido 
ilustrativo e no sentido cenográfico. 
Ocorre que a trama, adaptada de um 
folhetim francês, não empolgava e foi 
preciso o improviso da escritora para 
minorar o desastre, após convite de 
Glória Magadan, a supervisora de 
novelas.

“Tenho um abacaxi para você”, 
dissera a argentina, preocupada com o 
enredo confuso e a profusão de atores 
que o autor Emiliano Queiroz contra-

tava como política empregatícia. Clair 
passou uma noite em claro, discutindo 
com o marido Dias Gomes, e meteu 
um terremoto no roteiro, matando 
mais da metade do elenco.

Antecipando o fim da trama, já 
fracassada, ela escreveu em tempo há-
bil Sangue e Areia, a primeira novela 
de um casal que se misturaria aos mó-
veis e utensílios dos lares brasileiros: 
Tarcísio Meira e Glória Menezes. A 
atriz Arlete Salles também estreava 
na Globo, oriunda da TV Tupi.

Em 1968, Janete conseguiu tra-
balhar para duas televisões ao mes-
mo tempo. Fez Passos dos Ventos na 
Globo e Acorrentados na Record. Para 
completar a ousadia, fez um lance ar-
riscado com dois pares românticos e 
tão queridos quanto Francisco Cuoco e 
Regina Duarte na TV Excelsior.

Tarcísio e Glória e Carlos Alberto 
e Yoná Magalhães encantavam os te-
lespectadores, aí Janete Clair arrisca 
um suingue proposto por Magadan, 
juntando Yoná com Tarcísio na novela 
Gata de Vison e Glória com Carlos Al-
berto em Passos dos Ventos. O diretor 
Daniel Filho perdeu o emprego.

Pra não dizer que não falei de rosa, 
em 1969 ela adapta um texto que fez 
para o rádio, Rosa Malena, e batiza 
como Rosa Rebelde, sobre uma mulher 
revolucionária na França napoleônica. 
Há quem diga que o marido comunista 
influenciou na escolha do título como 
um drible na censura militar.

Fazia 50 anos da morte de Rosa 
Luxemburgo, a filósofa polaca de 
origem alemã, símbolo do comunis-
mo internacional. Janete fez ques-
tão da novela estrear em janeiro, 
no mês da morte. E agora, faz 50 
anos da Rosa Rebelde e 100 anos do 
falecimento de Rosa Luxemburgo. 
E nunca mais apareceu na TV nin-
guém como Janete Clair.

>> Economia. A área econômica 
do governo Bolsonaro infla 
o peito com o otimismo do 
mercado financeiro e o retorno 
de investimentos estrangeiros 
no país, além dos recordes na 
Bovespa. Nos gabinetes da equipe 
de Paulo Guedes já se fala e até 
se aposta em crescimento de 3,5% 
do PIB.

>> O tesouro. Como vai fazer a 
governadora Fátima Bezerra pra 
cumprir as exigências em troca do 
auxílio luxuoso federal? Precisa 
vender Caern, Potigás (eu venderia 
até a UERN) e cortar cabeças na 
gordura da máquina. Se Robinson 
Faria tivesse feito, estaria no 
segundo mandato.

>> No Senado. A eleição da mesa 
do Senado é para Renan Calheiros 
literalmente uma corrida. Quanto 
mais o tempo passa é como nas 
pistas automotivas e o combustível 
vai queimando. Além de haver 
sempre o risco de surgir um rival 
no retrovisor com força e vontade 
de ultrapassagem.

>> Rivais. Nos últimos dias, 
ganharam destaque os nomes da 
senadora Simone Tebet (MDB) 
e do senador Fernando Color 
(PTC). Lembrando que já eram 
pré-candidatos Tasso Jereissati 
(PSDB), Álvaro Dias (Podemos), 
Major Olímpio (PSL), Esperidião 
Amin (PP) e Davi Alcolumbre 
(DEM).

>> Barulho. Juro que não entendi 
a Semurb usar como referência 
para medir “poluição sonora” os 
jogos do campeonato estadual, que 
há anos atraem menos curiosos 
do que show de pagode. Por que 
não fizeram a medição de decibéis 
no Carnatal, o evento local mais 
propício para tal objetivo?

>> Família FC. Enquanto toca 
os estudos em Lisboa, a jornalista 
Eliana Lima guarda tempo para 
torcer pelo sucesso do genro, um 
jovem italiano que atua no time do 
Brescia, hoje nas divisões de acesso, 
mas que é famoso por ter revelado o 
craque Roberto Baggio. “In Avanti”, 
pelo amor de Duda Lima.

A resistência da esquerda
já requer o serviço de

um eletricista. 
(Caio Júlio)

De que adianta o BBB
sem audiência se 

Jennifer faz sucesso? 

(Letícia Machado)

Decreto espírita de 
João de Deus flexibiliza

a posse de alma. 
(Joatan Muniz Silva)
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Re
pr

od
uç

ão

alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros
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...da deputada federal 
Natália Benavides: 
“Após Queiroz, esposa 
e filha faltarem ao 
depoimento no MP, 
Flávio Bolsonaro 
- que também não 
compareceu pra 
depor - pede ao STF 
que a investigação de 
Queiroz seja suspensa. 
O que o STF faz? Vai e 
suspende”;

...do jornalista 
Bernardo Mello 
Franco: “Para defender 
o decreto das armas, 
ministro contestou 
estudos e apresentou 
dados falsos. As 
práticas têm sido 
comuns neste início de 
governo”;

...do jornalista Celso 
Camarotti: “Área 
militar do governo 
demonstra desconforto 
com suspensão de 
investigação do caso 
Queiroz”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> De olho em 2020. As 
movimentações  políticas 
andam em alta na 
capital potiguar, com a 
aproximação das eleições 
municipais de 2020... Nos 
bastidores, é dada como 
certa a candidatura do 
atual presidente da Câmara 
Municipal de Natal, vereador 
Paulinho Freire, a prefeito. 
Ele, inclusive, já ensaia 
os passos, como prefeito 
interino desta capital, desde 
que o atual prefeito Álvaro 
Dias embarcou em missão 
oficial na Holanda.

>> Justiça protegida. O 
coordenador do Gabinete 
de Segurança Institucional 
da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte, coronel 
Túlio César Alves, esteve 
reunido hoje com o vice-
governador do Rio Grande 
do Norte Antenor Roberto, 
com o secretário estadual de 
Segurança, coronel Araújo 
e o comandante geral da 
Polícia Militar, coronel 
Alarico.
A parceria da JFRN com 
a Secretaria Estadual de 
Segurança contempla o 
compartilhamento das 
imagens do sistema de 
segurança instalado no 
entorno do prédio sede 
em Natal e na Subseção 
de Mossoró para o Centro 
Integrado de Operações de 
Segurança Pública. Foram 
instaladas câmeras de 
alta precisão e que captam 
imagens em um raio de 600 
metros.

>> Boa medida. Em 
reunião realizada na tarde 
desta quarta-feira (16) entre 
a Fundação José Augusto-
FJA, Secretaria Estadual de 
Turismo -SETUR, empresas 
de turismo receptivo do RN 
e sindicato da categoria, 
foi decidida a continuidade 
das obras de restauração da 
Fortaleza dos Reis Magos 
sem visitação de público ao 
equipamento.
A FJA e a SETUR acataram 
os argumentos apresentados 
pelos agentes do setor 
turístico para priorizar 
as obras de restauração, 
cumprir o calendário e não 
prejudicar a próxima alta 
estação turística.

>> Bancada renovada. 
O Senado se reúne no dia 
1º de fevereiro para a posse 
dos novos senadores. Nas 
últimas eleições dois senadores 
por estado foram eleitos e 
uma renovação histórica foi 
registrada: das 54 vagas em 
disputa, 46 serão ocupadas por 
novos nomes, uma renovação 
de mais de 85%.
“A sessão de posse dos 
senadores é relativamente 
rápida, não há discurso dos 
parlamentares, apenas a fala 
do senador que irá presidir 
a sessão, como explica o 
secretário-geral da Mesa, Luiz 
Fernando Bandeira”, informa 
o site do Senado.

>> Novidade no ar. Estreia 
na próxima segunda-feira (21) 
um novo programa jornalístico 
na TV Gazeta RN: o Gazeta 
Notícias, programa diário de 
notícias e entrevistas, com 
apresentação desta colunista. 
Irá ao ar diariamente, ao 
vivo, a partir das 12h30, pelos 
canais 137 da Cabo e 25 da 
NET.

João Neto

Instagram João Neto

Elpídio Júnior

Marcando 
presença na 
White Party, 
Clodoaldo Bahia 
e Raqueli

O belo sorriso de Débora 
Sena na White Party 2019

Desfile Martim.Tom Inverno 
2019, em São Paulo

Prefeito interino de Natal, Paulinho Freire, e presidente interina da Câmara Municipal de 
Natal, vereadora Nina Souza, marcando presença na posse do novo presidente do Sebrae, 
Marcelo Queiroz, e do superintendente da instituição, Zeca Melo.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Uma reviravolta no serviço será benéfica, mas 
contatos com assuntos ou pessoas podem não 
render como imaginava. Deve resolver mal-
entendido. Saia da rotina e surpreenda seu amor.

Você estará feliz e com as energias renovadas. 
Pode se dar bem em disputas ou concorrência. 
Cuidado para não fazer inimizades no trabalho. 
Na paquera, dê o primeiro passo.

Espere oportunidades no trabalho. Vai se destacar 
graças à sua criatividade. Fique longe de fofocas e 
de baixo-astral. Deve conhecer pessoa interessante 
em festa e começar uma paquera.

Deve surgir uma nova oportunidade de trabalho. 
Preocupação com os acontecimentos do dia a 
dia poderá se refletir na sua saúde: modere a 
ansiedade. Aproveite para curtir aventuras com o par.

Proposta de trabalho pode chegar. Vai dar conta 
das mudanças que precisa realizar na sua vida. 
Na conquista, seu charme, seu carisma e um 
toque de sorte vão garantir oportunidades.

Vênus favorece tratamentos de beleza. 
Parcerias podem se firmar e você saberá o que 
quer. Confusões em família talvez mexam com 
seu astral. 

Tomará decisões acertadas no emprego e poderá 
ter lucros se desenvolver atividade com parentes. 
Conseguirá encerrar pendências. Paquera 
agitada, com várias opções à sua escolha.

Não se atrase em entrevista de emprego ou 
reunião. Conseguirá se sair bem de situações 
embaraçosas. Assuntos que acreditava 
definidos podem voltar à tona. 

Plutão anuncia mudanças profissionais: pode 
receber convite inesperado. É provável que uma 
questão judicial se complique. Entre os lençóis, 
procure relaxar para curtir sua intimidade.

 Atenção para quem empresta seu dinheiro. 
Seja paciente diante de assunto em andamento. 
Evite os exageros na hora de demonstrar seus 
sentimentos: esqueça as cenas de ciúme.

No trabalho, poderá se surpreender com 
novidades. Terá coragem para resolver impasses 
com a chefia. Aja com jogo de cintura. A 
cumplicidade com o par vai fortalecer a paixão.

Oportunidade de fazer bons negócios e sua grana 
render! Em viagens com familiares, cuidado com 
aborrecimentos. Pode sentir forte atração por 
alguém que faz parte das suas amizades.

Gabriel se incomoda com a presença de Júnior, que provoca o rapaz. Valentina chantageia Machado, e 
Rita de Cássia devolve as lingeries da empresária. A juventude de Marilda é restabelecida, e Geandro se 
espanta com a aparência da mãe. Nicolau desconfia quando Rivalda fala sobre Afrodite.

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)

Daniel fica intrigado com o quadro de Danilo. Gustavo afirma a Cris/Julia e Dora que Lucas tem um relacionamento 
com Hildegard. Otávio dá dinheiro ao enfermeiro para que mantenha Danilo vivo. Isabel pede que Sheila pressione 
Bola sobre notícias de Cris. A Guardiã permite que Edméia/ Grace entre no quarto de Julia. 

ESPELHO DA VIDA

Marocas fica abalada quando Helen conta que o vírus da varíola foi encontrado em seu sangue. Vanda 
comunica a Carmen que a confissão de Livaldo possibilitou a recuperação da Samvita. Mateus liberta 
Marocas. Barão deixa claro a Florêncio que ele mudou de vida e agora atende pelo nome de Adan.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO

Fátima avalia mudanças: “Outra pessoa”
10 YEARS CHALLENGE

Instagram / Reprodução

Fátima Bernardes aderiu ao 
movimento “10 Years Challen-
ge”, que propõe aos internautas 
compararem fotos suas de 2009 
com os dias atuais.

A apresentadora comparti-
lhou imagens suas na época do 
“Jornal Nacional” e, atualmente, 
no “Encontro”.

“Também diria que assim co-
mo a Teresa (participante da pla-
teia), sou outra pessoa. A gente 
muda muito”, afirmou a namora-
da de Túlio Gadêlha, com quem 
conversou por 40 dias antes de 
dar o primeiro beijo.

Ao ser questionada pelo jorna-
lista Lair Renó sobre qual versão 

sua prefere, Fátima foi direta: “Te-
nho que preferir hoje porque sou 
essa de hoje”.

E a namorada de Túlio Gadêlha 
se mostrou ansiosa para a próxima 
década. “Fico imaginando o que virá 
daqui a dez anos. Tomara que a gente 
continue evoluindo porque do contrá-
rio é muito chato”, completou. l Apresentadora em 2019 e hoje
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAMARES CAMAROES MARINHOS LTDA., CNPJ:05.759.083/0001-10, torna publico que esta 
requerendo AO IDEMA – Instituto de Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte,  PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE SIMPLIFICADA para empreendimento de 
carcinicultura, localizado fazenda Santa Helena , ZONA RURAL DE CAICARA DO NORTE,  Rio 
Grande do Norte.

MAIZA DE ALBUQUERQUE – BIOLOGA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

DO RIO GRANDE DO NORTE – PRODECON/RN

Convidamos os cidadãos interessados para participarem da Assembléia de Fundação da Asso-
ciação de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Rio Grande do Norte – PRO-
DECON/RN, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 a compa-
recerem no dia 18 de fevereiro de 2019 às 15:00h horas, à Av. Amintas Barros, 3700, Lagoa Nova 
- Natal/RN (sala de reuniões) para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, oca-
sião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho 
de Administração. A convocação dar-se-á às 15h30hs do dia mencionado, com qualquer número 
de pessoas onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
01 – Constituição e criação da Associação;
02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;

Natal / RN, 17 de janeiro de 2019
Wilson R. Cardoso

Comissão Organizadora

COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS 
DO TRANSPORTE OPCIONAL DE NATAL/RN. -ASPTRON.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A comissão de pro-fundação da ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO TRANSPORTE 
OPCIONAL DE NATAL/RN. -ASPTRON.  RN, pelo presente EDITAL, CONVOCA TODOS OS PER-
MISSIONÁRIOS DO TRANSPORTE OPCIONAL DE NATAL , para participarem da Assembleia 
Geral, a ser realizada no dia 28 DE JANEIRO DE 2019,  NA RUA TÉCNICO AGRÍCOLA MEIRA E 
SÁ NETO, PAJUÇARA, N° 71-CEP: 59.133-295 , com início às 09:00hs em primeira convocação e, 
as 10:00hs em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação e Fundação da ASPTPRON- ASSOCIAÇÃO 
DOS PERMISSIONÁRIOS DO TRANSPORTE OPCIONAL DE NATAL/RN;b) Discussão e Apro-
vação do estatuto social da ASPTPRON- ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO TRANS-
PORTE OPCIONAL DE NATAL/RN; c) Eleição e Posse dos membros da diretoria executiva e fiscal 
da Associação e, d) Demais Assuntos Gerais. Natal-RN, 17 de janeiro de 2019.

GRACE KELLY CAVALCANTI DE BARROS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PRO-FUNDAÇÃO

COOPERATIVA DOS MOTO-ENTREGADORES PRESTADORES DE NATAL - EXPRESS MOTO 
COOPERATIVA - CNPJ: 06.862.761/0001-39 - NIRE: 24400004437

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Liquidante da COOPERATIVA DOS MOTO-ENTREGADORES PRESTADORES DE NATAL 
- EXPRESS MOTO COOPERATIVA, cumprindo suas obrigações estatutárias estabelecidas no art. 
58 e em conformidade com o art. 73 da Lei n° 5.764/71, convoca os cooperados, que nesta data 
totalizam 20 (vinte), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, fora da sede social da co-
operativa, para melhor acomodação de seus cooperados, a ser realizada na Rua Amaro Mesquita, n° 
02, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59056-270, no dia 30 de janeiro de 2019 (quarta-feira), em primeira 
convocação às 17h (dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não 
havendo quórum legal, em segunda convocação às 18h (dezoito horas), no mesmo dia e local, com a 
presença de metade mais 1 (um) do número total de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, 
em terceira e última convocação às 19h (dezenove horas), no mesmo dia e local, com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Relatório 
e Contas Finais da Liquidação; II - Liquidação da Cooperativa; III - Outros assuntos não deliberativos 
de interesse social. Natal/RN, 18 de janeiro de 2019.

José Welington Silvestre dos Santos
Liquidante

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MERCOSAL INDUSTRIA COMERCIO E REFINAÇÃO DE SAL LTDA, CNPJ: 03.163.134/0001-
11, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO para a atividade Extração de Sal Marinho, localiza-
da na Rod. BR 110 Km 9,8– Casqueira , Areia Branca/RN.

Paulo Roberto do Monte
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME, CNPJ: 08.091.529/0001-70, torna público que está reque-
rendo ao Instituto De Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-I-
dema a LRO para Entreposto De Carne (Desossa, Embalagem E Armazenamento Temporário de 
Carne), localizada na Av Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN.

FRANCISCO GINETE ANDRADE
PROPRIETARIO

PEDIDO DE  LICENÇA  OPERAÇÃO

FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 05.380.369/0003-52, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas (Combustivel 
Líquido), Localizado Fazenda Cravo, S/N, Zona Urbana, Guamaré-RN.

FRANCISCO ASSIS NETO
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO
.

M ELIANA DE SOUSA COMBUSTIVEIS - ME, CNPJ: 03.601.442/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a  Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas – Combustivel 
Líquido, Localizado Av. Ozano Venancio de Mesquita, S/N, Alto da Ema, Antonio Martins-RN.

MARIA ELIANA DE SOUSA
PROPRIETARIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

ADRIAN CALAFANGE CARVALHO COSTA - ME, CNPJ: 13.613.439/0001-31, torna público 
que está requerendo  ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação de Licença Simplificada, para Projeto de Carcinicul-
tura, Sitio São Pedro, Zona Rural, Canguaretama - RN.

ADRIAN CALAFANGE CARVALHO COSTA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A OUROFÉTIL NORDESTE LTDA, CNPJ 09.608.037/0001-71, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a RLO para comercialização e armazenamento de produtos agroquímicos, localizada na 
Av. Wilson Rosado,3606, BR 304, Km 39, Aeroporto, Mossoró/ RN. 

Marco Túlio Câmara
Procurador/ Responsável técnico

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 PROCESSO Nº. 003/2019 (*) REPUBLICADO 
PARA EFEITO DE RERRATIFICAÇÃO

O Município de JOÃO CÂMARA/RN, através do Poder Executivo Municipal e, por intermédio da Comissão Per-
manente de Licitação, TORNA PÚBLICO que às 09h45min do dia 07 de fevereiro de 2019 (quinta-feira), fará 
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por 
menor preço global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO E 
ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO- CONVÊNIO – PROCESSO Nº. 59335.000091-2017-
09 – SICONV Nº. 850088/2017, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto 
Básico e demais Anexos do Edital. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na Sala 
do Setor de Licitações/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, Rua Jerônimo Câmara, nº. 50, Centro, 
JOÃO CÂMARA/RN, Cep: 59.550-000, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min. Ainda, poderá ser 
solicitado através do email cpl_joaocamara@hotmail.com e/ou nos sites inframencionados:

www.liciafacil.tce.rn.gov.br
www.licitacaojoaocamara.com.br

João Câmara/RN, 17 de janeiro de 2019.
Erivanildo Bandeira Bezerra

Presidente da CPL 
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Mais de 50 mil agricultores vão 
receber 350 toneladas de sementes

PRODUÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Milho, feijão e sorvo serão distribuídos na região do Mato Grande, e os agricultores do Alto Oeste 
serão contemplados com o arroz vermelho. Pesquisas mostram que haverá mais chuva em 2019

O secretário estadual de Agricul-
tura, Guilherme Saldanha, garantiu 
que, a partir de 15 de fevereiro, 350 
toneladas de sementes de milho, 
feijão e sorvo serão distribuídas a 
52 mil agricultores na região do 
Mato Grande e no Alto-Oeste, onde 
os agricultores serão contemplados 
com o arroz vermelho.

Segundo Saldanha, este ano se-
rá marcado por diálogo ainda maior 
com setor produtivo de todo o Esta-
do. Ele disse ainda que estudos fei-
tos pela Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Rio Grande do Norte 
(Emparn) mostram que haverá mais 
precipitações pluviométricas e que o 
estado de seca agravado nos últimos 
sete anos deverá ser amenizado.

Saldanha apontou, ainda, a 
aprovação da lei dos queijos artesa-
nais como uma grande vitória para 
o setor primário potiguar, principal-
mente porque as empresas diminu-

íram os custos para garantir o selo 
que garante comercialização. Antes 
da lei, esse custo girava em torno 
de R$ 500 mil e agora está em ape-
nas R$ 30 mil. “Agora será a vez da 
carne ter este selo que garante a co-

mercialização. Estamos trabalhando 
para isso”, acrescentou Saldanha, 
que participou do programa A Hora 
é Agora, apresentado por Renato 
Dantas, na rádio Agora FM (97,9).

Outra novidade anunciada pe-

lo secretário de Agricultura está 
relacionada ao algodão colorido, 
que tem um valor de mercado sete 
vezes maior que o tradicional. De 
acordo com Guilherme Saldanha, 
este algodão – com tingimento 
natural e, que, não precisa de co-
rante – está sendo plantado no Rio 
Grande do Norte e que em pouco 
tempo voltará a ser destaque na 
produção agrícola.

Saldanha disse ainda que este 
ano a Ceasa – Central de Abasteci-
mento do Rio Grande Norte – pas-
sará por uma transformação com a 
finalidade de beneficiar a quem faz 
compras e quem comercializa no lo-
cal, que hoje precisa de organização 
e uma reforma. Na questão pesquei-
ra, Saldanha informou que já iniciou 
as conversas com a Ministra da Agri-
cultura, Teresa Cristina, para que o 
governo federal passe o controle do 
terminal para o Estado. l

Secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha, em entrevista à Agora FM

LITERATURA

Escritor lança livro sobre história da 
Associação de Moradores de Cotovelo

Agora RN

O escritor, historiador e advo-
gado Carlos Roberto de Miranda 
Gomes lança nesta sexta-feira, 18, 
a partir das 17h, a obra “Promovec 
– Uma Bela História”, que reúne 
relatos sobre a história da Promo-
vec (Associação dos Proprietários, 
Moradores e Veranistas da Praia 
de Cotovelo) e sua atuação na re-
gião potiguar que engloba Cotove-
lo e Pium, em Parnamirim.

O livro historia pontos fa-
mosos de Parnamirim, como as 
praias de Pirangi e Pium, além 
da Barreira do Inferno e a pró-
pria Cotovelo. Outro capítulo é 
dedicado exclusivamente para fa-
lar desta praia, sua origem e seus 
moradores. O lançamento ocorre 
na sede da Promovec, associação 
localizada na Praia de Cotovelo e 
fundada em 1987.

Carlos Gomes também dedica 
uma seção da obra para contar 
sobre as ações de cunho sociais 

promovidas pela Promovec, bem 
como sua estruturação, objetivos 
e atuações.

“Aceitei o encargo com alguma 
preocupação, haja vista a dificulda-
de de obtenção de referências biblio-
gráficas e dados confiáveis de sua 

história, uma vez que a memória re-
mota dos proprietários e veranistas 
vivos da Comunidade Pium-Cotove-
lo, não têm muitas informações que 
permitam um relato mais preciso”, 
explica Carlos Gomes em sua intro-
dução no livro. l

Livro será lançado na tarde desta sexta-feira, 18, na sede da Promovec

IELMO MARINHO

Prefeitura cancela 
carnaval e decide 
climatizar salas

A Prefeitura Municipal de 
Ielmo Marinho decidiu suspender 
a realização do carnaval que seria 
feito com recursos próprios e 
destinar o valor para investimentos 
na rede municipal de ensino.

Em reunião com diretores de 
escolar e com a equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Semec), o prefeito Cássio 
Cavalcante (MDB), mais conhecido 
como “Doutor Cássio”, explicou que 
os recursos que seriam destinados 
à festa serão destinados para a 
climatização de salas de aula. l

Prefeitura de Ielmo Marinho / Divulgação

Prefeito em reunião em escola


