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Ex-presidente, que já cumpre pena em Curitiba, foi condenado pela Justiça 
Federal por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia.

Agripino vai ganhar
pensão do Senado

Álvaro espera receber 
relatório em até 20 dias

Ex-senador (foto), que encerrou mandato no dia 31 de 
janeiro deste ano, conseguiu comprovar contribuição 
à Previdência e vai receber mais de R$ 30 mil.

Prefeito de Natal (foto) aguarda levantamento de 
consultoria para fazer reforma administrativa. Ele 
projeta cortar metade das secretarias.

Centro de Convenções
a R$ 2 mi de ficar pronto
Novo secretário de Infraestrutura diz que espaço ainda
precisa de estrutura para prevenção e combate a incêndios.
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ENTREVISTA 04

Localizado na Via Costeira, equipamento foi inaugurado na gestão Robinson Faria

Governo do RN / Divulgação
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LAVA JATO 07

Lula pega mais 12 anos
e 11 meses de prisão

Fábio Faria critica 
início do governo 
Fátima: “Não existe 
ação até agora”
Deputado lembrou gestão de 
Robinson Faria, disse que problema 
está na previdência e pediu para 
novo governo “olhar para frente”.

FOLIA 16

LEGISLATIVO 10

Programação 
oficial do Carnaval 
Multicultural de 
Natal é lançada

Deputado apresenta 
40 projetos de lei 
de uma vez só na 
Assembleia do RN

Serão dezenas de blocos, prévias 
carnavalescas, shows de artistas 
locais e nacionais, desfiles de 
escolas de samba e tribos de índios.

Entre os principais focos de Sandro 
Pimentel (PSOL), estão a defesa da 
transparência, dos trabalhadores e 
dos animais.

Ana Volpe / Agência Senado José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN



2 OPINIÃO

Caixa (quase) vazio
Após os deputados estaduais do Solidariedade irem à Justiça 

acusando o Governo do Estado de ter dinheiro em caixa 
enquanto servidores estão com quatro folhas salariais em 

atraso, a gestão da governadora Fátima Bezerra negou que esteja 
guardando recursos. O secretário de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, apresentou Boletim Mensal com o fluxo de caixa 
dos recursos do Tesouro, com as despesas e receitas em janeiro. 
Segundo o documento, o Estado arrecadou no mês passado R$ 944,5 
milhões e pagou R$ 875 milhões. A sobra, de R$ 69,5 milhões, está 85% 
comprometida, no entanto. Segundo Aldemir, R$ 59 milhões já estão 
empenhados e serão destinados ao pagamento de custeio.

>> Contraditório. Com a 
revelação das informações pelo 
Governo do Estado, ficou o dito pelo 
não dito. De um lado, a acusação dos 
deputados; do outro, a versão oficial 
do governo. Se forem verdadeiros 
os dados disponibilizados pela 
gestão estadual, há só R$ 10 
milhões no caixa do Estado, o que 
evidentemente não é suficiente 
para pagar as folhas em atraso. 
Bem menos do que acusaram os 
deputados. Segundo eles, haveria 
R$ 400 milhões guardados.

>> Pedido de esclarecimento. 
Um dos autores da ação contra o 
Governo do Estado, o deputado 
Kelps Lima convidou o secretário 
Aldemir Freire para ir à Assembleia 
Legislativa e dar explicações sobre 
as receitas e despesas do Governo 
e sobre o saldo nas contas. Em 
pronunciamento na Assembleia, 
o parlamentar explicou que foi 
procurado por uma representante 
do sindicato dos servidores, “filiada 
ao PT”, e foi informado por ela que 
havia um saldo de mais de R$ 400 
milhões nas contas do governo.

>> Segurança. O deputado 
estadual Nélter Queiroz (MDB) 
propôs, durante pronunciamento 
na Assembleia Legislativa nesta 
quarta-feira, 6, que o Governo 
do Estado convoque agentes 
penitenciários aprovados no último 
concurso. A medida é uma forma, 
segundo o emedebista, de liberar 
policiais militares de exercerem 
a função, já que há um déficit de 
agentes carcerários no Estado. 

“ As pessoas se 
aposentarem com 50 

anos no século 21 não 
faz o menor sentido”

Secretário do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida

>> Inchaço. O deputado 
estadual Gustavo Carvalho 
(PSDB) criticou a decisão da 
governadora Fátima Bezerra de 
criar duas novas secretarias, a 
de Agricultura Familiar e a de 
Administração Penitenciária, 
enquanto a tendência 
nacional na gestão pública é 
de enxugamento. “Acho que 
não há como criar secretarias 
sem cargo e não tem como a 
administração pública ter uma 
estrutura maior”, avaliou.

O “desvio de função”, de acordo 
com Nélter, agrava o problema da 
segurança pública.

>> Comando. A nova diretoria da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (Emparn) 
foi empossada. O novo diretor-
presidente, Rodrigo Oliveira 
Maranhão, é advogado e exerceu até 
o fim de janeiro deste ano o cargo 
de chefe de gabinete da Secretaria 
Estadual de Agricultura e Pesca 
(Sape).

>> Polêmica. O senador Jean 
Paul Prates (PT) se meteu em 
mais uma polêmica, desta vez em 
relação às propostas que tramitam 
no Congresso para abertura de 
CPI para apurar o rompimento da 
barragem de Brumadinho (MG). 
O senador havia endossado a 
proposta, mas depois suspendido 
a assinatura, o que gerou críticas. 
Pelas redes sociais, o petista 
explicou que a suspensão (não 
retirada) da assinatura se deu para 
verificação de outra iniciativa – 
uma CPMI (Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito) da Mineração. 
Jean Paul chegou a gravar um vídeo 
para explicar que apoia a instalação 
da comissão.

>> Nova liderança. A vereadora 
Kátia Pires (PTC) assumiu 
oficialmente a liderança do prefeito 
Rosano Taveira na Câmara 
Municipal de Parnamirim. Ela 
substitui o vereador Rogério 
Santiago (PPS), novo vice-
presidente da Casa.

Eduardo Maia / ALRN
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PENSÃO

Sem mandato, Agripino 
vai receber mais de
R$ 30 mil do Senado

O ex-governador do Rio Grande 
do Norte, ex-prefeito de Natal e 
ex-senador José Agripino Maia (DEM) 
receberá uma pensão mensal do 
Senado Federal no valor aproximado 
de R$ 32.750,11.

De acordo com a Portaria Nº 
2488 da Diretoria-Geral da Casa, 
que concedeu a pensão, este valor 
corresponde a 25/35 avos (ou 71%) 
do subsídio parlamentar (atualmente 
de R$ 33.763,00), referentes ao 
tempo de contribuição ao Plano de 
Seguridade Social dos Congressistas 
(PSSC), acrescidos de 26% do 
mesmo subsídio, referentes ao tempo 
de contribuição ao extinto Instituto de 
Previdência dos Congressistas (IPC).

O líder do Democratas no RN 
teve sua pensão concedida no último 
dia 1º de fevereiro, um dia após ter o 
mandato encerrado no Senado.

Agripino foi prefeito de Natal 
entre 1979 e 1982; governador em 
duas ocasiões, entre 1983 e 1986, 
e entre 1991 e 1994; e senador da 
República por quatro mandatos, entre 
1987 e 1991, e entre 1995 e 2019. 
De todas essas funções, conseguiu 
comprovar 25 anos de contribuição, 
que correspondem aos 25/35 avos 
para cálculo da pensão.

Os 26% concedidos por causa 
das contribuições realizadas ao 
antigo Instituto de Previdência dos 
Congressistas, por sua vez, são 
correspondentes aos períodos 
de 01/02/1987 a 28/02/1991 e 
01/02/1995 a 31/01/1999.

O Senado esclarece que, para 
fins de contagem de tempo de 
exercício de mandato, fica facultado 
ao segurado a averbação do tempo 
correspondente aos mandatos 
eletivos municipais, estaduais ou 
federais, caso de Agripino. l

Ana Volpe / Agência Senado

Ex-senador José Agripino Maia
M

arcelo Cam
argo / Agência Brasil
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Com governadores da região Nordeste, 
Fátima defende lei da cessão onerosa

ENCONTRO

Governo do RN / Reprodução

Grupo se reuniu nesta quarta para construir carta de prioridades que será entregue ao governo 
federal e ao Congresso no dia 20. Governadora potiguar sugeriu projeto para garantir receitas extras

Governadores dos nove estados 
do Nordeste - incluindo a potiguar Fá-
tima Bezerra - concluíram uma carta 
de prioridades que será apresentada 
no dia 20 de fevereiro ao governo 
federal e ao Congresso Nacional. No 
texto, os governadores defendem a 
prorrogação do Fundo de Desenvol-
vimento do Ensino Básico (Fundeb), 
que termina em 2020, e a adoção de 
medidas financeiras que ajudem na 
recuperação dos estados.

Entre iniciativas que podem im-
pulsionar as contas locais, o grupo 
defendeu a realização da reforma 
previdenciária, que é considerada 
prioritária pelo Palácio do Planalto 
para o ajuste das contas públicas. De 
acordo com o governador do Piauí, 

Wellington Dias, que comandou o 
encontro, as mudanças na legislação 
precisam prever tratamento especial 

para os mais pobres, garantindo di-
reitos fundamentais de natureza pre-
videnciária no campo e nas cidades.

Fátima Bezerra defendeu a apro-
vação do projeto que trata da cessão 
onerosa. “A crise fiscal por que passa 
o RN é tão forte que nos levou a decre-
tar calamidade financeira. Por isso, a 
necessidade imperiosa de os estados 
terem receitas extras, e o projeto da 
lei que trata da cessão onerosa possi-
bilitará exatamente isso”, destacou.

A cessão onerosa trata de um 
contrato, firmado em 2010, em que 
o governo cedeu parte da área de ex-
ploração do pré-sal à Petrobras, que 
obteve o direito de explorar cinco bi-
lhões de barris por dia. Com a desco-
berta de volume maior de petróleo na 
área, o governo irá vender o exceden-
te. Os estados e municípios cobram a 
repartição da receita. l

Reunião liderada por Wellington Dias (Piauí) debateu projetos na área econômica
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“Não existe nenhuma ação”, diz 
Fábio Faria sobre governo Fátima

ENTREVISTA

José Aldenir / Agora RN

Deputado lembrou gestão de Robinson Faria, disse que problema do
Estado está na previdência e pediu para novo governo “olhar para frente”

David Freire
Chefe de reportagem

Em mais um mandato na Câ-
mara Federal e eleito para ocupar 
a terceira secretaria da Mesa Dire-
tora, o deputado Fábio Faria (PSD), 
filho do ex-governador Robinson Fa-
ria, afirmou que “o Estado está nu-
ma situação muito difícil”, “que não 
foi causada por Robinson”, e sugeriu 
que o novo governo, de Fátima Be-
zerra, “tem que olhar para frente”. 

Além disso, Fábio Faria vê a 
eleição de Rodrigo Maia (DEM) pa-
ra mais um mandato na presidência 
da Câmara como “credibilidade e 
confiança” dos partidos que vota-
ram nele, e classificou a eleição no 
Senado como “extremamente con-
turbada”.

Em entrevista ao Agora RN, o 
parlamentar comentou a respeito 
de suas impressões do governo do 
presidente Jair Bolsonaro e também 
quanto à definição do coordenador 
da bancada potiguar no Congresso 
Nacional. Confira na íntegra:

AGORA RN: Qual sua ava-
liação sobre a eleição da Mesa 
Diretora da Câmara?

FÁBIO FARIA: Extremamente 
positiva. Primeiro, por ter sido esco-
lhido por 32 deputados do meu par-
tido, quase à unanimidade do PSD. 
Depois por ter sido o mais votado de 
toda a eleição da Mesa. Isso me deu 
muita alegria. Quero agradecer a 
todos os deputados que votaram em 
mim [416 parlamentares].

AGORA: O que representa a 
reeleição de Rodrigo Maia?

FF: Representa a união da Câ-
mara dos Deputados, porque ele 
teve votos tanto na extrema direita 
quanto na extrema esquerda. Voto 
no centro, voto de todos os partidos, 
que dão a ele credibilidade e confian-
ça para que ele possa comandar a 
casa com altivez, independência. Os 
deputados confiam nele.

ARN: E quanto à eleição no 
Senado, como o senhor avalia?

FF: Extremamente conturbada. 
Como espectador, acredito que o que 
ocorreu no Senado será avaliado nos 
próximos dias. Acho que o senador 
Renan [Calheiros, MDB-AL] errou 

ao insistir no nome dele porque, 
quando viu que não tinha consenso, 
era pra ter buscado um nome como 
a Câmara buscou.

AGORA: Como será o traba-
lho do senhor à frente da tercei-
ra secretaria?

FF: Faremos o trabalho que cabe 
ao terceiro secretário da Câmara Fe-
deral. São funções da terceira secreta-
ria cuidar das viagens internacionais 
oficiais dos parlamentares e a questão 
das faltas. Porém, o mais importante 
são as reuniões da Mesa em que se de-
fine assuntos junto com o presidente 
da Casa e outros titulares.

AGORA: Qual sua expectati-
va para a gestão da governado-
ra Fátima Bezerra?

FF: O governo Fátima tem que 
olhar para frente, porque o Estado 
está numa situação muito difícil e 
que não foi causada pelo governador 
Robinson Faria, muito pelo contrá-
rio. Foi porque, nos últimos anos, 
tanto no Congresso Nacional quanto 
nos estados, foram votadas medidas 
abundantes sem se preocupar com o 
que poderia acontecer. Muita gente 
sabia que um dia isso iria chegar a 
um colapso e, infelizmente, o colapso 
chegou já ao RN. Pelo que eu vi das 
primeiras medidas, [ela] está muito 
longe de tentar sanear o Estado. Não 
existe nenhuma ação, que eu vi até 
agora, a não ser enxugar gelo. Por-
que buscar esforços o governo Robin-
son fez muito bem isso. Conseguiu 
buscar todos os esforços possíveis. 
Acho que a governadora Fátima pre-
cisa se debruçar mais. Eu estou à dis-
posição porque fiquei acompanhando 
durante quatro anos esse momento 
político do Estado. Nós temos uma 

discrepância muito grande em rela-
ção aos outros estados. Nós não te-
mos dívidas. O que nós temos é uma 
crescente folha de inativos, maior 
que a dos ativos. Então, nossa situa-
ção previdenciária se esgotou. Temos 
que nos debruçar sobre este assunto 
e também ter o cuidado de avaliar 
com calma e tomar medidas para que 
a gente consiga viver pelos próximos 
20 anos e não apenas paliativos. As 
medidas paliativas são muito ruins, 
porque nos dão a sensação “fake” que 
não é a verdade.

AGORA: E com relação ao 
governo do presidente Jair Bol-
sonaro, o que espera?

FF: Eu espero que o governo 
Bolsonaro tenha êxito. Nós preci-
samos que o Brasil atravesse essa 
grande crise. Nós temos grandes de-
safios, temos reformas importantes 
para colocarmos em pauta. O Brasil 
hoje está sendo visto como um país 
de grande potencial. Então, nós te-
mos que tomar medidas importan-
tes para dar tranquilidade para os 
investidores.

AGORA: Com relação à de-
finição do coordenador da ban-
cada do RN no Congresso, como 
está esse processo?

FF: A definição da coordenação 
da bancada do RN está avançando 
muito bem. Sempre foi de forma 
consensual e, desta vez, não será 
diferente. Qualquer notícia em re-
lação a isso é especulação. Todas as 
vezes que escolhemos os coordena-
dores da bancada foram de formas 
consensuais. Eu defendo uma tese 
que o parlamentar deve ter um pou-
co de experiência para coordenar a 
bancada. l

Parlamentar será o 3° secretário da Câmara na nova gestão de Rodrigo Maia

CRÍTICA AO SOLIDARIEDADE

Deputada diz que ação 
por atraso de salários 
foi “precipitada”

A deputada estadual Isolda 
Dantas (PT) criticou a ação 
protocolada pelo partido Solidariedade 
na Justiça para que o Governo do Rio 
Grande do Norte utilizasse supostos 
recursos em caixa para pagar salários 
de servidores que estão em atraso. 
De acordo com a parlamentar, o 
processo movido pelo Solidariedade 
foi uma ação “precipitada”, já que as 
acusações, segundo ela, não são 
verdadeiras.

“Não foi checada a informação. 
O Governo desmentiu, mostrando 
o fluxo [de receitas e despesas] 
e documentos. Houve uma 
demonstração cabal de que as 
acusações eram indevidas, não 
correspondiam à verdade. Eu 
acho que foi uma ação precipitada. 
Se judicializou algo que não era 
verdade e isso pode confundir a 
opinião da sociedade”, afirmou 
nesta quarta-feira, 6, em entrevista 
ao programa Manhã Agora, da 
Agora FM (97,9).

Representados pelo advogado 
Fábio Dantas, ex-vice-governador 
na gestão de Robinson Faria 
(2015-2018), os deputados Allyson 
Bezerra, Cristiane Dantas e Kelps 
Lima – que formam a bancada 
do Solidariedade na Assembleia 
Legislativa – acusaram na Justiça 
a gestão da governadora Fátima 
Bezerra de guardar em caixa cerca 
de R$ 400 milhões, enquanto as 
folhas salariais de novembro e 
dezembro do ano passado e o 13° 
salário de 2017 e 2018 estão em 
aberto parcial ou totalmente. O 
governo negou as informações.

Isolda Dantas criticou Fábio 
Dantas e os deputados do 
Solidariedade que se reelegeram 
(Cristiane e Kelps) por não terem 
agido de forma semelhante quando 
o governo anterior atrasou salários. 
“Por que ele não impetrou com a 
ação quando era vice? Por que 
os deputados não fizeram isso no 
primeiro mês em que Robinson 
atrasou salários? Esperou chegar 
o governo Fátima para entrar na 
Justiça?! Por isso que eu falo que é 
precipitado”, assinalou. l

Gabriela Fernandes / Agora RN

Deputada estadual Isolda Dantas
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> CASAS
Vão ser necessários alguns 
milhares de reais para a 
Fundação José Augusto 
recuperar as Casas de 
Cultura. Algumas delas 
que funcionavam normal-
mente estão hoje transfor-
madas em ruínas.

>> RETRATO
O único prédio restaurado 
na Ribeira é a sede do 
Instituto do Patrimônio 
Histórico. Cor de rosa, 
vibrante e luminoso. Para 
as outras restaurações o 
IPHAN sempre alega que 
não tem recursos.

>> PRAÇAS - I
Ninguém sabe afinal qual 
é o critério de prioridade e 
de cálculo para a restaura-
ção das praças históricas 
da cidade. A André de 
Albuquerque, chão onde a 
cidade foi fundada, ainda 
espera.

PIOR - II
Os seus medalhões de 
bronze homenageando 
o Padre Miguelinho no 
centenário da Revolução 
de 1817 foram roubados. 
Ano passado, nos duzentos 
anos, o governo fez que 
não sabia da data.

>> ATÉ... - III
Agora foram restauradas 
a Praça das Mães, a Sete 
de Setembro e a José da 
Penha, na Ribeira. Os 
preços das obras variam 
entre R$ 200 mil e R$ 
400 mil. Tudo dólares do 
Banco Mundial.

>> ALIÁS - IV
Por falar em restauração, 
as obras do Palácio Poten-
gi estão orçadas em mais 
de R$ 5 milhões, valor 
alentado numa obra onde 
não há previsão de recons-
trução por ser monumento 
tombado. 

>> CENA
A televisão vai mesmo perder a presença de Leo Souza, o jovem apre-
sentador da série Rota, na Intertv. Leo vai tentar um espaço no Rio e 
pode começar sua experiência na equipe de Luciano Huck. Dentro de 
uma semana, Léo deve gravar os últimos programas e viajar. Ainda não 
se sabe quem vai substitui-lo no Rota. Leo está gravando uma série de 
quinze episódios sobre Natal, bairros e lugares - que deve ser exibido nas 
próximas semanas no universo Web. 

>> LUZ
O governo divulgou os 
números que retratam o 
que há nos cofres estadu-
ais. Não há, afirma a nota 
oficial, uma ‘poupança’ 
de R$ 400 milhões. Mas a 
discussão não acabou. Há 
discordância. 

>> SUMARÉ
Os arcebispos D. Heitor 
Sales e D. Matias Patrício 
viajaram ao Rio para o en-
contro de bispos eméritos 
no Alto do Sumaré, no Rio. 
Um encontro criado ainda 
pelo cardeal D. Eugênio 
Sales.

>> PAUTA
Dizem as cabeças coroadas 
que os nossos arcebispos 
eméritos do Estado serão 
ouvidos pelo Núncio sobre 
nomes para a arquidiocese 
de Natal. A Nunciatu-
ra tem olhos e ouvidos 
atentos. 

>> FANTASIA
Foi clara a governadora na 
sua primeira mensagem ao 
Legislativo ao classificar 
de fantasiosa a proposta de 
orçamento do antecessor, 
o ex-governador Robinson 
Faria, para o exercício 
2019.

>> MAS...
Segundo um deputado 
ligado ao governo, todas 
as mensagens que fixam 
receita e despesa, nos úl-
timos anos, acabaram não 
revelando o desequilíbrio 
financeiro que persiste há 
anos e anos.

>> MISSAS
Monsenhor Lucas cele-
bra na capela da Casa 
da Criança, em Morro 
Branco, todos os dias, de 
terça a sábado, às 17h. Aos 
domingos, celebra às 9h da 
manhã. Sua posse contou 
com 400 fiéis. 

Alguém pergunta se tudo nes-
ta coluna vem da boca de pessoas 
reais, ou se, de vez em quando, há 
personagens irreais nas linhas e 
entrelinhas dos textos. Não revelo 
fontes. Nunca. Mas, todo cronista 
usa da sua humilde licença literária 
para livrar-se da obrigação de iden-
tificar olhares, frases, emoções. Nis-
to é inevitável que aqui o real e o 
irreal se misturem. O Importante é 
que a verdade, na essência, chegue 
ao olho do leitor. Mesmo sem fonte 
ou destino declarados. 

A crônica, embora literariamen-
te menor, tem também o ofício de 
retratar, biografar e flagrar tudo 
quanto faz parte do ofício de vi-
ver. A palavra biografa e, por isto, 
espanta os que encontram aqui 
verdades e verossimilhança. São 
personagens? São. Principalmente 
pela razão mágica que a própria 
razão desconhece. Os sentimentos 
humanos são universais - a mágoa 
e o encanto, o alivio e a saudade, o 
belo e o feio, tudo que enternece e 
espanta a condição humana.  

Triste do cronista prisioneiro da 
verdade absoluta, passada em car-
tório. A verdade nua e crua é pobre. 
É preciso vesti-la com metáforas, 
se tem algo de proibido, camufla-
do no suave verniz das ilações que 
deixam ao leitor a tarefa de decifrar. 
Mesmo que pareçam reais a uns e 
irreais a outros. São sombras do si-
lêncio do não dito que as palavras 
sabem revelar. Como se fosse, e é, 
aquela terceira margem de um rio 
velado a correr, já ensinou Guima-
rães Rosa. 

Todos são personagens do 
enredo de viver. Humanos e huma-
namente metaforizados, mas, nem 
por isso, menos verdadeiros. Não 
há ódio tão particular que não se 
pareça com os ódios do mundo. 
Nem amor. A crônica é inevitavel-
mente biográfica e confessional, 
triste e feliz, mas infernalmente 
viva nas palavras quando tingidas 
de sentidos múltiplos e ambíguos. 
Não fora assim, a palavra não car-
regaria uma alma polissêmica feita 
dos seus vários ouros.

Escrever é uma aventura. É cer-
zir o dito no não dito. O lido no não 
lido. É preencher as linhas e deixar 
as entrelinhas para o leitor com-
pletar com seu olho. Pontes para o 
salto no jogo lúdico das afeições e 
desafeições. O cronista é um trape-
zista que se embriaga da realidade, 
e salta para o êxtase do abismo. 
Voa na ilusão de ter suas próprias 
asas, e pousa do outro lado.  Sua 
recompensa é a sutileza da obser-
vação apenas insinuada a afagar 
seu coração de artista.

Quantas vezes, Senhor Redator, 
um olhar não salva do deserto. Um 
silêncio a bater no peito feito pedra 
ou o retalho da canção que tocou 
no rádio. Como escreveu Antônio 
Cândido, a crônica é a literatura 
posta ao rés do chão. Vive tão perto 
e tão distante, e, ao mesmo tempo, 
tão íntima, tão suja dos vícios e das 
virtudes. Uns são personagens e 
nem notam o mundo que foi pre-
ciso criar e, nele, fazer pulsar uma 
pequena humanidade embrulhada 
em papel-jornal...  

A terceira margem...

PALCO CAMARIM

“ “Crônica é tudo que 
chamamos de crônica”

Fernando Sabino, escritor,
cronista (1923-2004)



7POLITICAQUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br07.02.2019

Lula é condenado por Gabriela Hardt
a mais 12 anos e 11 meses de prisão

CASO DE ATIBAIA

José Aldenir / Agora RN

Juíza federal da Lava Jato impõe nova sentença ao ex-presidente, por supostas propinas das 
empreiteiras Odebrecht, OAS e Schahin correspondentes às reformas de R$ 1 milhão em sítio

A juíza federal Gabriela Hardt, 
da Operação Lava Jato, substituta 
do ex-juiz Sérgio Moro, condenou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a 12 anos e 11 meses de pri-
são por, corrupção ativa, passiva e 
lavagem de dinheiro na ação penal 
que envolve o sítio Santa Bárbara, 
em Atibaia.

O petista foi sentenciado por 
supostamente receber R$ 1 milhão 
em propinas referentes às refor-
mas do imóvel, que está em nome 
de Fernando Bittar, filho do amigo 
de Lula e ex-prefeito de Campinas, 
Jacó Bittar. Segundo a sentença, 
as obras foram custeadas pelas 
empreiteiras OAS, Odebrecht e 
Schahin.

A sentença de Gabriela Hardt 
tem 360 páginas. Também foram 
condenados o empresário José 
Adelmário Pinheiro Neto, o Léo 
Pinheiro, ligado a OAS, a 1 ano, 7 
meses e 15 dias e o pecuarista José 
Carlos Bumlai a 3 anos e 9 meses.

A juíza condenou os empresá-
rios Marcelo Odebrecht a 5 anos e 

4 meses, Emilio Odebrecht a 3 anos 
e 3 meses, Alexandrino Alencar a 
4 anos e Carlos Armando Guedes 
Paschoal a 2 anos. O engenheiro 
Emyr Diniz Costa Junior recebeu 3 
anos de prisão. Todos são delatores 
e, por isso, vão cumprir as penas 
acertadas em seus acordos.

A Lava Jato afirma que o sítio 
passou por três reformas: uma sob 

comando do pecuarista José Carlos 
Bumlai, no valor de R$ 150 mil, 
outra da Odebrecht, de R$ 700 mil 
e uma terceira reforma na cozinha, 
pela OAS, de R$ 170 mil, em um 
total de R$ 1,02 milhão.

Em interrogatório, Bumlai de-
clarou não ter pago “nem um real” 
nas obras. O sítio de Atibaia está 
em nome do empresário Fernando 

Bittar, filho de Jacó Bittar, amigo 
de longa data do ex-presidente.

O sítio Santa Bárbara é pivô da 
terceira ação penal da Lava Jato, 
no Paraná, contra o ex-presidente 
– além de sua segunda condenação. 
O petista ainda é acusado por cor-
rupção e lavagem de dinheiro por 
supostas propinas da Odebrecht – 
um terreno que abrigaria o Institu-
to Lula e um apartamento vizinho 
ao que morava o ex-presidente em 
São Bernardo do Campo. O proces-
so também já teve a entrega de ale-
gações finais e aguarda sentença.

O ex-presidente já cumpre pena 
de 12 anos e um mês de prisão no 
caso triplex, em ‘sala especial’, na 
sede da Polícia Federal do Paraná, 
em Curitiba, desde 7 abril de 2018, 
por ordem de Sérgio Moro.

Lula foi sentenciado pelo Tribu-
nal Regional Federal da 4.ª Região 
pelos crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro envolvendo 
suposta propina de R$ 2,2 milhões 
da OAS referente às reformas do 
imóvel. l

Ex-presidente já cumpre pena em Curitiba (PR) de 12 anos e 1 mês de prisão

Presidente da OAB quer 
entidade mais “respeitada”

PROJETO

José Aldenir / Agora RN

O novo presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Rio Grande 
do Norte (OAB-RN), Aldo Medeiros, 
disse que sua gestão buscará trazer 
mais agilidade e respeito à entida-
de, fundamentos que, segundo ele, 
teriam se perdido nos últimos anos.

“Vamos com certeza tornar a 
advocacia no RN uma atividade 
mais ágil e respeitada. Estamos 
passando por uma fase difícil. Os 
escritórios têm diminuído. Cada 
vez mais as organizações centrali-
zam suas defesas em estados dis-
tantes. Há um empobrecimento da 
advocacia, mas é um problema em 
diminuição”, disse o advogado em 
entrevista ao programa “Agora em 
Debate”, do jornalista Roberto Gue-

des, na rádio Agora FM (97,9).
Para Medeiros, conquistar isso 

será trazer a OAB-RN de volta às 
origens. Ele acredita o órgão an-
teriormente se mostrava omisso 
quanto aos problemas da sociedade 
e que, por isso, o protagonismo da 
OAB diminuiu.

“Há dois motivos para essa di-
minuição. Primeiro, porque o pró-
prio funcionamento de instituições 
democráticas decresceu a necessi-
dade de haver uma sociedade civil 
mais aguerrida. Segundo, porque 
em algumas situações ela [a OAB] 
realmente se omitiu e não deu a 
contribuição que a sociedade espe-
rava, mas creio que esse seja um 
momento superado”. l Chefe da seccional RN, Aldo Medeiros

SUGESTÃO

Albert Dickson defende 
mudanças na lei da 
dívida ativa estadual

O deputado estadual 
Albert Dickson (Pros) sugere a 
reformulação da lei da dívida ativa 
estadual. O valor contabilizado em 
débitos soma cerca de R$ 7 bilhões, 
de acordo com dados da Secretaria 
de Tributação (SET). O parlamentar 
defende que o fisco seja mais “ativo” 
na cobrança destes valores. “Cerca 
de 80% da dívida [R$ 7 bilhões] 
pode ser recuperada", diz. l

Assembleia Legislativa / Divulgação

Deputado estadual Albert Dickson
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

A OPORTUNIDADE 
DE COMPRAR MAIS 

E PAGAR MENOS

Comprar barato. 
No Makro, você

pode sim.

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 7/2/2019 E 8/2/2019OFERTAS DE DIAS02

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 7 a 10 de fevereiro de 2019 (exceto as ofertas válidas por 2 dias), 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas 
aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito 
Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

INSETICIDAS, 
DIVERSOS TIPOS

10%
COM

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

ALFACE CRESPA,ROXA E AMERICANAUnidade

1,09
UNID.

R$

COENTRO 
OU CEBOLINHA

Maço

0,79
MAÇO

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 7/2/2019 A 10/2/2019OFERTAS DE DIAS04OFERTAS VÁLIDAS DE 7/2/2019 A 10/2/2019OFERTAS DE DIAS04

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

COENTRO 
ALFACE 

Limão Taiti
Granel

Cebola 
Branca
Granel1,99

KG

R$ 2,99
KG

R$ Pimentao 
Verde
Granel 3,39

KG

R$

Laranja-Pera
Granel 1,89

KG

R$ Melão 
Amarelo
Granel 1,99

KG

R$
Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

4,29
PCT.

R$ 3,09
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

4,59
KG

R$Coxa com 
sobrecoxa com 
dorso congelado
A partir de 6,89

KG

R$Peito de frango 
congelado
A partir de

Coxão mole 
bovino
Peça, a 
partir de 17,99

KG

R$

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de

22,89
KG

R$

Queijo mussarela Biana
Peça

17,49
KG

R$

Aguardente Pitú
Lata c/ 350ml

2,95
LATA

R$ 3,25
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Biscoito recheado Treloso
Diversos sabores, unidade c/ 130g

1,05
UNID.

R$

Leite em pó Itambé 
Pacote c/ 200g

3,99
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

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

Linguiça suína para 
churrasco Aurora
Pacote c/ 5kg

9,58
KG

R$

Refrigerante Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,49
GARRAFA

R$ 5,99
GARRAFA

R$

Refrigerante Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

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

3,29
GARRAFA

R$

Massa espaguete 
Bonsabor
Pacote c/ 500g

1,29
PCT.

R$

Açúcar Cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

1,85
PCT.

R$

Arroz parboilizado 
T1 Brilhante
Pacote c/ 1kg

2,29
PCT.

R$

2,49
PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Rosa Branca
Pacote c/ 1kg

7,89
UNID.

R$ 11,89
KIT

R$Bombom 
especialidades Nestlé
Unidade c/ 300g

Kit Salon
Shampoo c/ 300ml + 
Condicionardo 300ml

1,29
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

9,89
UNID.

R$ 24,90
UNID.

R$

Desinfetante bak Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L

Caixa agrícola 
Arqplast
Azul, 36 x 31,5cm

Alimento para 
cães Coby
Pacote c/ 25kg

69,90
PCT.

R$
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Estado ainda precisa de R$ 2 milhões 
para terminar Centro de Convenções

VERBA

José Aldenir / Agora RN

Novo titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura, Gustavo Rosado Coelho, revela que problemas 
recorrentes foram encontrados em obras deixadas por Robinson Faria, como o Museu de Rampa

Com falta de pessoal e dinheiro 
para tocar as obras, a Secretaria 
Estadual de Infraestrutura (SIN), 
ao fim do primeiro mês de gestão 
da governadora Fátima Bezerra, 
trabalha na recomposição de novos 
contratos e na análise dos antigos.

Segundo o titular da pasta, 
Gustavo Rosado Coelho, há uma 
preocupação em melhorar a quali-
dade dos projetos, já que problemas 
recorrentes foram encontrados em 
obras deixadas como inauguradas 
pelo governo Robinson Faria, como 
o Museu da Rampa e a ampliação 
do Centro de Convenções de Natal.

No caso do Museu da Rampa, 
financiado pelo Ministério do Tu-
rismo, Rosado afirma que apenas 
entre 65% a 70% do cronograma 
foi cumprido e há problemas estru-
turais a serem resolvidos, como na 
área do pier.

Segundo ele, o Governo do Es-

tado ainda precisará desembolsar 
à título de contrapartida em torno 
de R$ 1,8 milhão para finalizar as 
obras e concluir os trabalhos res-
tantes para poder acessar o que 
falta do convênio celebrado com o 
Governo Federal de R$ 3 milhões.

Já no caso do Centro de Con-

venções de Natal, cuja ampliação 
foi inaugurada no fim do governo 
Robinson Faria, há ainda a realizar 
toda a parte de prevenção e comba-
te a incêndios exigida pelo Corpo de 
Bombeiros. “Só nisso serão mais R$ 
2 milhões que o Estado precisará 
desembolsar, sem contar alguns 

outros ajustes que estão sendo ana-
lisados”, lembrou.

Mas as dificuldades da Secre-
taria de Infraestrutura não param 
por ai. Há também as obras de 
todo sistema penitenciário poti-
guar, abrangendo os presídios de 
Alcaçuz, em Nísia Floresta, recen-
temente reformado; o Mário Negó-
cio, em Mossoró, além de Pau dos 
Ferros e Caicó.

Além disso, afirma o secretário, 
o que existe de recursos federais 
assegurados para a manutenção da 
malha rodoviária estadual “passa 
longe do que é preciso”. Isso, sem 
mencionar as obras de finalização da 
Avenida Roberto Freire, em Ponta 
Negra; o viaduto na intercessão da 
BR-101 e a Avenida da Integração, 
que fazem parte do prolongamento 
da Avenida Prudente de Moraes e a 
própria continuação do Pró-Trans-
porte na zona Norte. l

Gustavo Rosado aponta que Museu da Rampa necessita de R$ 1,8 milhão 

EXPECTATIVA

Álvaro Dias espera receber texto da 
reforma administrativa em até 20 dias

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), espera receber o estudo 
da reestruturação da arquitetura 
organizacional do município, que 
está sendo produzido pela Fundação 
Dom Cabral (RJ), em até 20 dias. A 
expectativa é de que se reduza pela 
metade o atual número de secreta-
rias municipais, que hoje é de 25.

A Fundação Dom Cabral foi con-
tratada em agosto do ano passado, 
por valor total de R$ 1,5 milhão. O 
contrato da Prefeitura foi feito com 
inexigibilidade de licitação – a par-
tir do artigo 25 da Lei de Licitações 
Públicas (8666/93), e considera a 
inviabilidade de competição no que 
compete às empresas de notória 
especialização, como foi avaliada a 
instituição do Rio de Janeiro.

A previsão do prefeito Álvaro 
Dias é de que, ao término do le-
vantamento feito sobre a estrutura 
organizacional, o texto da reforma 
administrativa seja enviado para 

apreciação da Câmara Municipal. 
“Natal tem hoje 25 secretariais mu-
nicipais. Eu estimo que a metade de-
las será extinta”, reforça o prefeito.

A avaliação do prefeito é de 
que reforma “possa fundir” parte 
das estruturas municipais. O pre-

feito adiantou, ao menos, uma das 
possíveis fusões, que será entre a 
secretaria de Esporte e Lazer e a de 
Cultura. 

“A realidade é que vamos tomar 
medidas para proporcionar a redu-
ção destas secretarias. Mas tudo isso 
precisa ser estudado, para que não 
haja prejuízo para os serviços ofe-
recidos pela Prefeitura ao público”, 
pontua Álvaro Dias.

Com a redução das secretarias, a 
prefeitura também prevê a diminui-
ção dos cargos comissionados,  com o 
corte de 160 dos atuais 800 servido-
res em comissão.

Sobre a economia resultante com 
a reforma administrativa, a Prefei-
tura não tem números contabiliza-
dos, mas Álvaro Dias aspira que o 
corte permita que o Município não 
sofra com atrasos nos pagamentos 
da folha salarial. “Esperamos que o 
resultado ajude a evitar atrasos nos 
pagamentos de salários”, encerra. l

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (MDB)

LEGISLATIVO

Sandro Pimentel 
apresenta 40 projetos 
de lei na Assembleia

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) protocolou 
nesta quarta-feira, 6, primeiro 
dia de trabalho legislativo, 40 
novos projetos de lei. Entre os 
principais focos dos projetos, 
estão a defesa da transparência, 
a proteção de trabalhadores e a 
defesa dos animais.

Um dos projetos protocolados 
acaba com o voto secreto na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte e outro garante 
publicação da frequência dos 
deputados estaduais. l

Catarina Santos

Deputado Sandro Pimentel (PSOL)
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RN tem o quinto menor efetivo de 
policiais civis, aponta Cobrapol

INSUFICIENTE

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte tem o 
5º menor efetivo de policiais civis, 
de acordo com a Confederação Bra-
sileira de Trabalhadores Policiais 
Civis (Cobrapol). Atualmente com 
apenas 1.398 agentes, fica à frente 
apenas do Ceará, Maranhão, Pará 
e Paraná.

Há dez anos não ocorre concur-
so publico para a Polícia Civil. A po-
pulação do RN é de 3.479.010, o que 
deixa a proporção de um policial por 
2.485 habitantes. Em 2010 foi ins-
tituído, através da Lei Complemen-
tar 417/2010, que o efetivo policial 
civil necessário ao Rio Grande do 
Norte deveria ser de 5.150 policiais.

De acordo com o presidente do 
Sindicato dos Policiais Civis do RN 
(Sinpol-RN), Nilton Arruda, estu-
dos realizados por duas universi-

dades em Santa Catarina (UFSC 
e UNISUL), demonstram que 60% 
do efetivo estava acometido por sín-

drome de burnout, caracterizando a 
atividade como de estresse excessi-
vo e demonstrando não haver dife-
rença significativa entre o policial 
operacional de rua e aquele que faz 
atividade de atendimento ao publi-
co e coleta de oitivas, referentes a 
atividades internas.

 “A Polícia Civil do RN não 
possui um sistema informatizado 
que possa garantir otimização do 
efetivo e uma melhor eficiência na 
resolução dos crimes. A falta de sis-
temas informatizados adequados 
também gera uma subnotificação 
dos crimes, ausência de informação 
sobre a criminalidade em diversas 
áreas e ausência de compartilha-
mento de informações entre as 
forças de segurança no estado”, 
lamentou Arruda. l

RN tem hoje 1.398 policiais civis, 

FOLIA

Bloco “Me Leva 
Mamãe” faz pré-
carnaval no dia 10

O primeiro e único bloquinho 
infantil do pré-carnaval de Natal, o 
“Me Leva Mamãe”, levará a folia 
mais cedo para criançada neste ano. 
Os ingressos estão disponíveis na 
loja Spicy do Midway Mall e através 
do site www.bilheteriadigital. O “Me 
Leva Mamãe” ganha as ruas neste 
domingo, 10, com concentração às 
16h, em frente ao América Futebol 
Clube, no bairro do Tirol.

Com animação garantida pela 
Bandinha Clarim Kids, o percurso 
contará também com personagens 
da Companhia Era Uma Vez e 
apresentação da cantora Nanda 
Lynn. A apresentadora infantil Gabi 
Paz também marca presença como 
madrinha-mirim do bloquinho, e, 
além disso, terão brincadeiras e 
oficinas da TimTim por TimTim, 
praça de alimentação e muitas 
surpresas.

Para curtir a festa, os 
responsáveis receberão uma 
camisa do bloco e as crianças 
deverão comparecer fantasiadas. 
As senhas estão no valor R$ 30 
(criança de 2 a 12 anos) e R$ 120 
(adulto inteira). Também há opções 
de pacotes promocionais. “Me Leva 
Mamãe” é uma realização da Feel 
Culture e Mestiço Produções, com 
o patrocínio da Prefeitura de Natal, 
através da Lei Djalma Maranhão, 
Carnaval de Natal e Unimed Natal.

SERVIÇO – BLOCO “ME LEVA 
MAMÃE”
Data: Domingo, dia 10, às 16h 
em frente à sede do América 
Futebol Clube - Ingressos: www.
bilheteriadigital.com ou loja Spicy do 
shopping Midway Mall
VALOR POR INGRESSO:
Criança: R$ 30 (criança de 2 a 12 
anos)  
Adulto: R$ 120 (inteira) e R$ 60 
(meia) 
Pacote 1 (1 adulto + 1 criança): 
R$ 70
Pacote 2 (2 adultos + 1 criança): 
R$ 120
Convênio Unimed Natal: Pacote 
1 (adulto + criança) por R$ 60 e 
ingresso adulto por R$ 60 l

Divulgação / Assessoria

Banda Clarim Kids anima o bloco
Estudo da Confederação de Trabalhadores Policiais Civis revela que
a quantidade de agentes em serviço no RN deveria ser de 5.150 homens

Mulher que matou
pai dentro do Giselda
é solta pela Justiça

EUTANÁSIA
PM / Divulgação

Crime aconteceu em 15 de janeiro

A Justiça do Rio Grande do 
Norte decidiu que Fernanda 
Daniely de Oliveira Rocha, de 27 
anos, vai responder em liberdade 
por ter praticado eutanásia em seu 
pai no Hospital Giselda Trigueiro, 
no dia 15 de janeiro.

Despacho do juiz José Armando 
Ponte Dias Júnior apontou que 
Fernanda “não ostenta laços 
íntimos com o submundo do 
crime”, e que está “civilmente 
identificada e possui residência fixa, 
circunstâncias essas que, somadas 
ao fato de ser a acusada mãe de 
filho menor, torna prescindível o seu 
encarceramento cautelar”. l
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

““Façamos do medo 
uma escada, do 

sonho uma ponte, 
da procura um 

encontro” 

(Fernando Sabino)

>> Inesquecível. Falecido em 
novembro do ano passado, Stan 
Lee jamais será esquecido pela 
nona arte e pelos fãs de super-
heróis. E a editora Marvel, 
que se tornou um império 
pelas mãos e cérebro do 
criativo autor, alimentará essa 
lembrança. Suas revistas estão 
circulando trazendo trechos da 
coluna “Stan’s Soap Box”, que 
Lee escreveu entre os anos de 
1967 e 1980.

>> Cão Cantor. A banda Mad 
Dogs retomou sua formação 
original com o retorno do vocalista 
CBI, que passou dois anos na 
Costa Rica envolvido em projetos 
acadêmicos. Hoje cedo ele é o 
convidado do programa Bom Dia 
Cidade, na 94 FM, para contar 
sua trajetória no grupo e a nova 
experiência caribenha.

Alberí comendo a bola
Dois dias - eu imaginava - era 

tempo suficiente para os meus al-
gozes encerrarem o cerco e esque-
cerem o linchamento emocional que 
tentavam me impor após aquela 
dolorosa tarde de domingo. Terça-
-feira, no rescaldo das resenhas de 
rádio, eu retornaria ao mundo dos 
vivos.

Sim, porque eu morrí naquele 
dia 26 de novembro de 1972, quan-
do o Botafogo perdeu para o ABC. 
Chegar em casa, invisível e incólu-
me diante da gozação dos amigos do 
bairro, foi uma via crucis sem fim. 
O craque Alberi e sua troupe fize-
ram-me eremita aos 13 anos.

Na era dourada de Alberí, nin-
guém escapava da tortura que eu 
experimentara. Adultos de todas 
as idades e perfis psicológicos, que 
torcessem por adversários do ABC, 
sofriam assistindo os espetáculos 
do “negão”, como também era cha-
mado o maravilhoso camisa 8 do 
alvinegro potiguar.

Alberí chegou em Natal pouco 
antes do homem pisar na Lua. Seus 
passos em campo deram ao clube 
natalense a dimensão que Neil Ar-
mstrong definiu para a História da 
humanidade. Alberí saiu do Olimpo 
no mesmo voo de Pelé, Cruijff e Be-
ckenbauer, mas a estrela dos Reis 
Magos o desviou para cá.

Quando a cidade ganhou o novo 
estádio, Castelão, o povo logo enten-
deu que ali era o palácio de um rei 
nativo. Com Alberí fazendo mágica, 
o futebol potiguar ganhou destaque 
na mídia nacional. Enfrentar o 
ABC era tarefa árdua para adver-
sários de todas as espécies.

Durante o Campeonato Nacio-
nal de 1972, o fatídico ano da der-
rota do Botafogo (o time da estrela 
solitária acabaria ganhando os pon-
tos no tapetão da CBD), o treinador 
do ABC, Célio de Souza, montou um 
timaço. O Flamengo de Zagallo so-
freu horrores nos pés de Alberí.

O então técnico tricampeão do 
mundo com o Brasil passou o jogo 
inteiro gritando e gesticulando pa-
ra seus zagueiros, “marca a perna 

direita dele”, “cuidado com a perna 
esquerda também”, “marquem as 
duas”. Nos dias de hoje, diriam que 
o gênio pernambucano era um joga-
dor multiuso.

No prêmio Bola de Prata da 
revista Placar daquele ano, o meia 
do ABC foi catalogado como centro-
avante (o camisa 9 era Petinha) e 
deixou para trás na corrida pelo tro-
féu craques consagrados como Tos-
tão, Leivinha, Toninho Guerreiro, 
Campos, Dario, Dionisio, Roberto 
Batata e Fedato.

Quem sabe, se os jogadores e 
técnicos tivessem feito uma lei-
tura da reportagem assinada por 
Rosaldo Aguiar, houvesse uma 
reação menos constrangedora nas 
batalhas dos 90 minutos de jogo. A 
manchete da Placar, em grandes le-
tras vermelhas, perguntava assim: 
“Alberí, Um Deus?”.

Ontem lembrei do meu tempo 
de menino quando fui almoçar com 
o craque, numa homenagem presta-
da pelo Restaurante Nemésio e pela 
clientela que idolatra Alberí. Saí fe-
liz por vê-lo bem e disposto. Longa 
vida ao rei do futebol potiguar, ao 
deus do Juvenal e do Castelão. San-
tificado seja o seu nome.

>> Corruptores. Digo, escrevo, 
repito quantas vezes quiser: vibro 
com toda condenação dada a 
Lula, um dos maiores chefões do 
crime organizado mundial. Mas 
não me conformo quando não vejo 
mais gente com ele na prisão e 
também com o fato das empresas 
das propinas seguirem em frente, 
na boa.

>> Diana Palmer. Qualquer 
dia levarei para os saraus na 
casamata literária de Vicente 
Serejo o pequeno acervo das 
revistinhas do Fantasma, 
publicadas nos anos 60/70 pela 
editora Rio Gráfica. E deixarei 
que ele vislumbre as variações 
dos maiôs que Diana usou ao 
longo de mais de 700 títulos 
publicados aqui.

>> As castas. O MBL, 
Movimento Brasil Livre, soltou 
nas redes sociais um banner 
animado mostrando o abismo 
existente entre a maioria dos 
brasileiros e os privilegiados do 
serviço público, uma casta que 
suga grande parte do erário com 
seus gordos salários que nunca 
se atrasam, por maior que seja a 
crise.

>> Conectados. Neuropsicólogos 
e outros estudiosos estão 
condenando a exposição de 
crianças a tablets e celulares. 
Afirmam que são sérios os efeitos 
no desenvolvimento intelectual e 
emocional. Alguns até alertam os 
pais sobre o fato de figuras como 
Steve Jobs e Bill Gates não terem 
exposto seus filhos.

>> Despedida. “O Podemos 
obteve cinco milhões de votos, eu 
não sabia que houvessem tantos 
imbecis na Espanha”. Aspas 
do escritor e filósofo Fernando 
Savater, 72, autor de vasta obra e 
que anuncia seu último livro, “A 
Pior Parte – Memórias de Amor”, 
um tributo à sua esposa, Sara 
Torres, morta em 2015.

>> Nazismo. Um livro lançado 
recentemente pela instituição 
Arquivos Nacionais do Canadá, 
resgata originais escritos em 
1944 pelo linguista alemão Heinz 
Kloss, que revelam um plano de 
Hitler para assassinar judeus 
nos EUA. O título é “Estatísticas, 
Meios de Comunicação e 
Organizações Judias nos EUA”.

Há drogas que provocam
delírio do tipo “Lula será

Nobel da Paz”. 

(Júlio Abelardo de Gois) 

Há quase um ano
sem beber, Lula tomou

cana de novo. 

(Nielson Macedo)

Tem um novo
scotch na praça:
Lula 12 Anos. 

(Ugo Vernomentti)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornalista Bernardo Mello 
Franco: “O pacote de Sérgio 
Moro deu forma jurídica a uma 
obsessão de Jair Bolsonaro: 
o chamado ‘excludente de 
ilicitude’. ‘Se alguém disser 
que quero dar carta branca 
para policial militar matar, 
eu respondo: quero sim’, ele 
explicou, na campanha”;
 
...do jornalista Reinaldo 
Azevedo: “Nova bomba no 
quintal de Flávio Bolsonaro: 
inquérito da PF que chega à 
PGR o investiga por lavagem e 
falsidade ideológica eleitoral”; 

...da jornalista Mônica Bergamo: 
“Exonerado por Bolsonaro, 
Marcelo Álvaro, ministro do 
Turismo, diz à coluna: ‘Volto ao 
cargo amanhã’”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Somente 
No primeiro dia efetivo de trabalho 
dos deputados estaduais na 
Assembleia Legislativa, nesta quarta-
feira, Sandro Pimentel apresentou 
nada menos do que 40 projetos de lei. 
Dentre os principais assuntos tratados 
como prioridade pelo parlamentar, 
estão o fim do voto secreto na 
Assembleia Legislativa, a aplicação de 
cota racial em empresas que recebem 
isenções e a construção de um hospital 
público veterinário.

>> Voto a favor 
O deputado Kelps Lima, que, como o 
esperado, é uma das principais vozes 
oposicionistas ao atual governo na 
Assembleia Legislativa, concorda com 
o projeto de teto de gastos apresentado 
nesta terça-feira, dutante a leitura 
da Mensagem Anual, por Fátima 
Bezerra aos parlamentares. A 
governadora quer limitar os gastos 
em até 70% da receita. “Eu voto a 
favor”, afirmou ele, que, no entanto, 
lembrou que a govermadora foi contra 
o teto de gastos promovido pelo ex-
presidente Michel Temer. “Ela é que 
era contra”, disse. 
A chefe do Executivo já explicou que 
o teto de gastos anunciado por ela 
difere do de Temer, pois não haverá 
teto para a saúde e educação, por 
exemplo. 
 
>> O que faltou
Sobre a mensagem de Fátima, 
Kelps a considerou “meramente 
protocolar”. Questionado sobre o que 
faltou no discurso da governadora, 
ele respondeu: “Propostas de 
medidas concretas para combater 
as despesas fixas do Estado, em 
especial na Previdência. Ela não vai 
resolver o problema com empréstimo 
do dinheiro dos Royalties. Muito pelo 
contrário, vai aumentar o rombo 
mensal”.

>> Reforma
O juiz federal Walter Nunes da 
Silva Júnior, titular da 2ª Vara da 
Justiça Federal, lançou a terceira 
edição do livro “Reforma Tópica do 
Processo Penal” é o tema da obra, 
lançada pela OWL Editora Jurídica. 
Nesta nova edição, praticamente 
todos os itens foram revisados, 
atualizados ou foram objeto de 
novas considerações, com o aporte de 
outras reflexões doutrinárias.

>> Carapuça serviu 
O presidente Jair Bolsonaro 
publicou em seu Twitter, 
nesta quarta-feira, o vídeo 
de estudantes de Direito 
da UNIRN, aqui em Natal, 
durante festa de formatura, 
exibindo uma faixa com os 
dizeres “Fascistas, Racistas, 
Machistas e Homofóbicos: 
Não passarão!”. 
Bolsonaro parece ter vestido 
a carapuça e critica os 
formandos em sua rede 
social: “A doutrinação 
ideológica nas instituições 
de ensino forma militantes 
políticos e não cidadãos com 
bom senso e preparados para 
o mercado de trabalho. É 
preciso quebrar essa espinha 
para o futuro saudável do 
Brasil. Tire suas conclusões”. 
O presidente deixa claro que 
não sabe o que é liberdade de 
expressão.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
07.02.2019

Instagram

Desfile Chanel 2019, em Paris

Assessoria

Governadora Fátima Bezerra participando de reunião com
governadores do Nordeste, em Brasília. Única mulher na bancada

Deputada de 
primeiro mandato, 
a petista Isolda 
Dantas festejando 
com a sua equipe o 
início dos trabalhos 
na Assembleia 
Legislativa

Instagram
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Pabllo Vittar quebrou o silêncio e 
falou de forma clara sobre sua relação 
com Anitta. A drag queen confessou 
que não fala mais com a funkeira.

“Sou muito grata, mas não somos 
mais amigas”, disse a artista a um 
admirador que a perguntou sobre a 

carioca na FM O Dia.
A amizade das duas chegou ao fim 

após diversos boatos que passaram a 
circular na mídia. Jojo Todynho che-
gou a afirmar que Pabllo, Gominho e 
Preta Gil trocavam mensagens falan-
do mal de Anitta.

Anitta também teria se sentido 
traída por Pabllo depois de gravarem 
um videoclipe em 2017.

Apesar disso, Pabllo ainda contou 
ter enviado um recado, recentemente, 
à antiga parceira desejando feliz Ano 
Novo. Mas, não teria sido respondida. l

NOVELAS

HORÓSCOPO

O desejo de se isolar deve crescer. Seu 
interesse por assuntos misteriosos ou místicos 
aumenta. A companhia dos amigos ajuda a 
relaxar e promete diversão. 

As tarefas do dia a dia podem exigir mais de 
você, mas tudo irá correr com tranquilidade se 
fizer a sua parte. Tente evitar mal-entendidos 
ou fofocas no trabalho. Romance protegido.

A vontade de sair da rotina deve crescer. 
Melhor manter suas ambições em segredo. 
Contato com um amigo que mora longe 
alegra seu coração. 

Tarefas que exigem criatividade e bom 
relacionamento com o público recebem ótimas 
energias astrais. Tenha cautela com os gastos. 
Cuide do seu corpo com bom-senso e dedicação.

Deve surgir uma oportunidade para mudar de 
emprego. Vale a pena cuidar da imagem que 
passa aos outros. A vida amorosa pode se 
desgastar se você fizer muitas exigências.

Bom dia para resolver tarefas e pendências 
familiares, especialmente se precisa colocar as 
finanças de casa em ordem. No romance, abra 
seu coração e declare seus sentimentos.

O desejo de se divertir fala mais alto e você 
pode se empolgar com a oportunidade de 
fazer uma viagem. Mas, primeiro, cuide do 
serviço e deixe tudo em dia. 

Preste atenção em outros pontos de vista para 
aprender mais. Com dinheiro, mantenha os pés no 
chão e faça a sua parte. Cuidado com fofocas. Seu 
jeito descolado ajuda a movimentar a conquista.

No emprego, tentar uma nova abordagem 
para cuidar dos assuntos rotineiros pode ser 
uma boa pedida. Evite contar apenas com a 
sorte. Há risco de briga no namoro. 

Você pode conquistar um aumento, mas terá 
que agir com tato nos bastidores. Pedir ou 
emprestar dinheiro a um amigo pode trazer 
dor de cabeça mais tarde. 

Na saúde, faça um esforço para se livrar dos maus 
hábitos. Mudança inesperada pode agitar as coisas 
no serviço, mas tudo indica que você pode se 
beneficiar. A dois, controle o ciúme.

Deve ter sorte em um projeto inovador ou 
que envolve tecnologia. Não deixe a teimosia 
provocar atritos com alguém mais velho ou 
conservador. 

Luz fica inconformada com a atitude de Sóstenes. Geandro revela a Gabriel que já tinha visto Murilo na 
cidade. Sóstenes exige que Murilo explique o motivo de sua ausência durante tantos anos. Eurico pede que 
Marilda pare de ameaçar a Irmandade. Nicolau tenta conversar com Afrodite, que é irredutível. 

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)

Sob efeito do remédio, Cris se exalta ao ler a carta de Julia, e todos se alarmam. Sheila guarda o pote do 
remédio como prova contra Isabel. Cris descobre que Julia teve um filho com Danilo. Cris acredita que é 
Julia, e Dalton conclui que é preciso encaminhá-la aos cuidados de um psiquiatra. 

ESPELHO DA VIDA

Janaína e João encontram a cadela de Tutano perdida na estrada e resgatam o animal. Quinzinho 
desconfia do jeito de Jerônimo. Patrick reconhece Lidiane dos filmes de pornochanchada, e os dois 
ficam juntos. Janaína e João surpreendem Diego e sua família ao chegar à casa de Janice. 

VERÃO 90

Pabllo Vittar confirma briga com Anitta
DESENTENDIMENTO

AGNews

As duas cantoras não são mais amigas

Drag queen confessou, durante entrevista, que não fala mais com a funkeira

PASSATEMPO
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RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0001-58, torna público que recebeu do INSTITU-
TO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE – IDEMA a Licença Prévia (LP), em favor do empreendimento empresa de prestação 
de serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (agrotóxicos, sementes, fertilizan-
tes e similares, rações, materiais de irrigação e produtos veterinários) localizada na Avenida 
Alberto Maranhão, 1238, Centro, Mossoró - RN.

Angelo Alberto Cabral Siqueira
Sócio Administrador

LICENÇA AMBIENTAL 

Casa de Saúde São Lucas S/A, inscrito no CNPJ 08.319.329/0001-21, torna público, con-
forme a Resolução CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 04/09/2018, através 
de Processo Administrativo nº 038311/2013-86, a Licença Ambiental de Operação de um 
prédio hospitalar com área construída de 8.955,42 m² em um terreno de 6.108,58m², situado 
na Rua Maxaranguape, nº 614 – Tirol, Natal-RN, CEP 59020-145, ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, ficam convocados todos os Trabalhadores da 
Empresa Vale Verde Empreendimento Agrícola Ltda. A comparecerem na Sub-Sede do STI 
do Açúcar, Álcool e Aguardente do RN,   para se reunirem, no dia 10/02/2019 às 9:30hs. Em 
1ª convocação com número legal ou às 10:30hs., em 2ª e última convocação com qualquer 
numero de presentes, na  Rua: Humberto Grilo, 41, Cohab, Goianinha-RN, para deliberar 
sobre a seguinte  ordem do dia: 1º) Instalar a Bolsa de Qualificação ART. 476 – A, FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador) conforme final das negociações.

Goianinha-RN, 07 de fevereiro de 2019

Paulo César de Souza
Presidente 

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de 
Psicólogo para atuar em Natal/RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  N. º 177/19.

Maiores informações serão disponibilizadas no endereço eletrônico: http://www.
sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrição que será de 07/02/2019 a 
14/02/2019.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação documental, prova de 
conhecimentos específicos, redação e entrevista final.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente da COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA 
SOLIDARIA DE BEBIDA VELHA, CNPJ: 16.939.429/0001-89, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os 23 (vinte e três) cooperados (as), para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 17 de fevereiro de 2019, (domingo), na Escola Mu-
nicipal Maria do Livramento – EMML, na comunidade de Bebida Velha, sito a rua Principal, 
s/n, Zona Rural do município de Pureza/RN, CEP: 59.582-000. Em primeira convocação às 
08:30 (oito horas e trinta minutos), com 2/3 (dois terços) do número total de cooperados (as); 
em segunda convocação, às  09:30 (nove horas e trinta minutos), no mesmo dia e local, com  
a presença da metade mais um do número total de cooperados (as) e em terceira e última 
convocação, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), com a presença mínima de 10 (dez) coo-
perados (as), a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
 1. Prestação de Contas do exercício de 2018 compreendendo;
 a. Relatório de gestão;
 b. Balanço patrimonial;
 c. Demonstração de sobras e perdas apuradas no exercício.
 2. Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas apuradas;
 3. Afastamento do diretor Presidente das funções de diretor da cooperativa;
 4. Apresentação de projetos PAA/PNAE e Governo Cidadão;
 5. Outros assuntos de interesse sociais.

Pureza/RN, 04 de fevereiro de 2019.

Jose de Arimateia SILVA
Presidente da COOPABEV

 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio 
Grande do Norte, Senac - AR/RN, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), 
torna público que se encontram abertas as inscrições para Processo Seletivo Externo com vistas a 
contratação de: (I) Auxiliar de Serviços Gerais – Serviços Gerais e Jardinagem – Mossoró; (II) Au-
xiliar de Serviços Gerais – Serviços Gerais e Jardinagem - Natal (Hotel Barreira Roxa); (III) Auxiliar 
de Cozinha – Cozinha – Natal (Hotel Barreira Roxa); (IV) Copeiro – Copa - Natal (Hotel Barreira 
Roxa); (V) Camareira – Camareira - Natal (Hotel Barreira Roxa); (VI) Cumim – Cumim - Natal 
(Hotel Barreira Roxa); (VII) Garçom – Garçom - Natal (Hotel Barreira Roxa); (VIII) Bartender - Bar-
tender (Hotel Barreira Roxa); (IX) Cozinheiro – Cozinha – Natal (Hotel Barreira Roxa); (X) Oficial 
de Manutenção – Oficial de Manutenção – Natal; (XI) Recepcionista – Recepção – Natal (Hotel 
Barreira Roxa); (XII) Assistente de A&B – Alimentos e Bebidas – Natal (Hotel Barreira Roxa); (XIII) 
Analista de Área – Eventos – Natal (Hotel Barreira Roxa); (XIV) Instrutor de Beleza (Maquiagem 
e Depilação) – Natal e Grande Natal e (XV) Instrutor de Beleza (Cabeleireiro) – Natal e Grande 
Natal, nos termos da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece normas do processo sele-
tivo para contratação de colaboradores e formação de cadastro de reserva. A íntegra, condições 
e requisitos do Edital de Processo Seletivo externo estão disponíveis por meio do site http://www.
rn.senac.br/trabalhe-conosco. Data de encerramento das inscrições: até às 23h59 min do dia 11 
de fevereiro de 2019. 

Natal/RN, 07 de fevereiro de 2019.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO 
SELETIVO EXTERNO

Edital 01/2019

Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2019
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

 

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, devidamente 
autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público que irá realizar licitação 
no dia 19/02/2019 às 08h30min, na sede da prefeitura municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS QUE ATENDAM AS 
MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE 
PRODUÇÃO ORIGINAL/GENUINA, PARA VEÍCULOS DAS CATEGORIAS, LEVES, PESADOS, 
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PERTENCENTES A FROTA  DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN.Com base NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL nos preços 
constante na tabela da(s) concessionária(s)/montadora(s). O edital e seus anexos encontra-se à 
disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça José Varela, nº 78, Centro, o edital 
na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/ .

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2019

Pregoeiro Municipal.

 

 

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, devidamente 
autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público que irá realizar licitação no 
dia 19/02/2019 às 13h00min, na sede da prefeitura municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS 
VEÍCULOS, LINHA LEVE, PESADA, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE COMPÕEM 
A FROTA DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Com base no tempo padrão da(s) 
montadoras/fabricante. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, 
Setor de Licitações, Praça José Varela, nº 78, Centro, o edital na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/ .

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 006/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Jesiel André Faustino da Silva
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Prefeitura do Natal apresenta 
programação do Carnaval de 2019

SHOWS

José Aldenir / Agora Imagens

Serão dezenas de blocos, prévias carnavalescas, shows de artistas locais e nacionais, desfiles de 
escolas de samba e tribos de índios movimentando a economia, o turismo e o comércio da cidade

A Prefeitura do Natal promove-
rá mais uma edição do Carnaval em 
Natal. Serão dezenas de blocos, pré-
vias carnavalescas, shows de artistas 
locais e nacionais, bailes, desfiles de 
escolas de samba e tribos de índios 
movimentando a economia criativa, 
o turismo e o comércio da cidade. A 
abertura oficial da folia acontece na 
quinta-feira, dia 28 de fevereiro, com 
o tradicional Baile de Máscaras do 
Atheneu, que terá como atração na-
cional Carlinhos Brown. O montante 
gasto para realizar o evento é de R$ 
5 milhões.

O Executivo oferecerá ao público 
seis Polos para a folia em 2019: Ribei-
ra, Ponta Negra, Petrópolis, Redinha, 
Centro Histórico e Zona Oeste (Na-
zaré). Serão mais de 300 músicos se 
apresentando nos palcos ao lado das 
atrações nacionais. Nas bandas de 
frevo e orquestras pé no chão serão 
outros 1.500 músicos animando a 
folia nos quatro cantos da cidade. A 
contratação de artistas locais em seus 
diversos estilos e gêneros representa 
mais de 90% da programação do Car-
naval Multicultural de Natal.

O edital para bandas de frevo 
selecionou e apoiou financeiramente 
orquestras para acompanhar blocos 
e troças, além do fomento a Escolas 
de Samba, Tribos de Índios, Rei, 
Rainha, Corneteiro, Figurinista e 
Coordenador. A Prefeitura do Natal 
contrata também atrações musicais 
consolidadas e revelações da nossa 
música para os palcos dos Polos Mul-
ticulturais, totalizando uma média 
de 300 artistas contratados. Na ca-
tegoria Bandas de Frevo foram se-
lecionadas 37 para atender os blocos 
tradicionais e polos. São bandas que 
vão até 50 músicos cada e tocam em 
mais de Polo no mesmo dia. Somente 
nessa modalidade são 1500 músicos 
animando o Carnaval nas ruas. O 
processo de seleção pública contem-
pla também escolas de samba, tribos 

e grupos folclóricos.
A Prefeitura brinda aos foliões, 

artistas e produtores toda a logística 
e infra-estrutura com Segurança, Mo-
bilidade, roteiros dos blocos e grupos 
e atrações nacionais e potiguares con-
templadas através de seleção pública 
para se apresentar nos diversos Polos.

A logística e investimento que fa-
zem o Carnaval de Natal um projeto 
de sucesso vão desde a contratação de 
ambulâncias, brigadistas, banheiros 
químicos, seguranças particulares, 
estruturas de gradeamento, sonori-
zação, iluminação, palcos e camarins. 
Além da atuação das Secretarias de 
Mobilidade, Limpeza Urbana, Guar-
da Municipal, Proteção ao Consumi-
dor, Iluminação Pública adicional, ar-
ticulação institucional com as Polícias 
Militar e Civil para dar segurança aos 
foliões e agremiações carnavalescas.

POLO PETRÓPOLIS
O Carnaval em Natal começa 

oficialmente na quinta-feira, dia 28 
de fevereiro, com o tradicional Baile 
de Máscaras, no Largo do Atheneu, 
ao som de Nara Costa (20h) e Carli-
nhos Brown às 22h. Na sexta-feira, 
dia 1, tem Xaranga do Riso (17h30), 
o 3º Concurso Dozinho de Marchinhas 
Carnavalescas a partir das 19h30 e 
Orquestra do Maestro Papão às 21. E 

o sjhow principal da noite será com o 
Quinteto Violado, às 22h.

No sábado a folia segue com Ar-
quivo Vivo (20h) e Casuarina às 22h. 
No domingo tem Jaina Elne abrindo a 
noitada às 20h e Roberta Sá no show 
principal, às 22h. A folia não para e 
na segunda é a vez de Rodolfo Amaral 
(20h) e Antônio Nóbrega às 22h. E na 
terça a a Banda do Submarino Ama-
relo às 20h e Monobloco às 22h.

POLO PONTA NEGRA
A folia começa na sexta-feira (1) 

com Leão Neto às 20h e Paralamas 
do Sucesso às 22h. No sábado (2) tem 
Luizinho Nobre (20h) e o mais pedido 
pelo público Ricardo Chaves, às 22h. 
No domingo (3) é a vez de Du Souto 
(20h) e Titãs às 22h. Na segunda o 
suinge da Banda Dubê (20h) e Ale-
xandre Pires às 22h. Na terça tem 
Pedro Lucas a partir das 20h e  Mar-
gareth Menezes às 22h.

POLO REDINHA (BUIÚ)
wA folia na Zona Norte mantém 

a tradição de dois palcos. No palco do 
Largo do Buiú na sexta-feira (1) tem 
Wagner Buchexa (revelação) a partir 
das 21h e Priscila Braw às 22h. No 
sábado é a vez de Alphorria (22:00) e 
Cavaleiros do Forró (meia noite). No 
domingo tem Carol Sant’Anna (21h) e 

Grafith, às 23h. Na segunda-feira é a 
vez de Kanelinha (21h) e Iggor Dan-
tas às 22h. E na terça-feira tem Dani 
Cruz (21h), Orquestra Greiosa (23h) e 
Sueldo Soares às 0h30.

PALCO CRUZEIRO
A folia começa também na sex-

ta-feira (1) com Josy Ribeiro às 20h 
e Dodora Cardoso às 22h. No sábado 
(2) tem Litto Lins (revelação)  a partir 
das 21h e  Família Pádua às 22h. No 
domingo é a vez do talento de Gabriel 
Ciríaco (revelação) a partir das 21h e 
Yrahn Barreto às 22h. Na segunda (4) 
é a vez de Canguleiros (revelação) às 
21h e a Banda Velhos Carnavais, às 
22h. E na terça tem Batukedô (revela-
ção) às 21h com Ivando Monte às 22h.

POLO CENTRO HISTÓRICO
Tradicional reduto da boemia, 

cultura e história de Natal, o Centro 
Histórico reúne atrações variadas 
de artistas potiguares e nacionais. A 
folia começa já na sexta-feira (1) com 
Quarteto Linha (20h) e Ana Tomaz 
no sábado, às 20h. No domingo tem 
Laryssa Costa abrindo a tradição do 
Desfile das Kengas e a partir das 21h 
tem o inédito show de Sidney Magal 
no Carnaval de Natal. Na segunda 
tem a potência de Leão de Judá a par-
tir das 20h e na terça Skarimbó

POLO ZONA OESTE
Novidade na edição do Carnaval 

em Natal, o Polo Zona Oeste refirma 
sua força e passa de prévia carnava-
lesca a fazer parte oficial do Carnaval 
a partir deste ano. A folia começa no 
sábado (2) com Frevo do Xico (16h) 
e Circuito Musical no pranchão, às 
17h30.  Na sequência Don Cardoso 
e Seus Metais às 19h e Cavaleiros 
do Forró às 21h30.  No domingo é a 
vez de Nana Neném (19h) e Capilé 
(21h30). E na segunda-feira tem Lui-
zinho Nobre às 19h, encerrando as 
festividades do polo. l

Cantor baiano Carlinhos Brown é uma das atrações confirmadas pela PMN


