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Corpo de Bombeiros trabalha 
só com 15% do efetivo ideal
De acordo com novo comandante da corporação, o serviço oferecido à sociedade está aquém do que 
é necessário e hoje a corporação estadual só consegue cobrir apenas 5% do litoral com guarda-vidas.
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Deputada eleita Natália BonavidesNova gestão quer adequar gastos

José Aldenir / Agora RNElpídio Júnior / CMN

Natália Bonavides 
descarta apoiar Maia 
e compor bloco com 
partido de Bolsonaro

Câmara de Natal 
quer reduzir gastos 
em cerca de R$ 600 
mil com reforma

Eleição da nova mesa diretora da 
Casa está marcada para o dia 1° 
de fevereiro de 2019.

Em 2018, Poder Legislativo 
de Natal extinguiu 118 cargos 
comissionados.

Estudo mensura nível de 
poluição sonora em jogos
Na primeira partida alvo da pesquisa, sons das torcidas 
alcançaram cerca de 90 decibéis, acima do padrão.

O SOM DA GALERA 16

Primeira medição ocorreu no último domingo, no jogo América x Potiguar, na Arena

Prefeitura do Natal / Divulgação
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Carta ao presidente
A governadora Fátima Bezerra revelou nesta quarta-

feira, 16, durante cerimônia de posse da nova diretoria 
da Federação dos Municípios do RN (Femurn), ter 

encaminhado, junto aos demais governadores do Nordeste, uma 
carta ao presidente Jair Bolsonaro em que solicita recursos 
para retomar obras paradas no Estado. Em discurso, Fátima 
afirmou que fez ao presidente as reivindicações prioritárias da 
sua gestão. Ela pediu recursos para voltar a tocar obras que 
estão, neste momento, em estágio lento ou paralisado. Ela deu 
o exemplo da Barragem de Oiticica, que está construção com a 
finalidade de abastecer boa parte da região Seridó.

>> Obras paradas. 
“Encaminhamos essa carta ao 
presidente da República e lá estão 
as nossas principais reivindicações. 
Queremos retomar as obras 
paradas no tocante às estradas, 
infraestrutura hídrica (…) e 
também habitacional, pelo que isso 
significa no campo da cidadania e 
no ponto de vista econômico”, disse 
a governadora.

>> Educação. Outra 
reivindicação encaminhada 
por Fátima a Jair Bolsonaro 
foi a continuidade do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb). 
Segundo a governadora, trata-se 
de matéria “fundamental para que 
os planos locais de educação sejam 
executados, principalmente no 
que diz respeito a valorização dos 
profissionais e a oferta de vagas”.

>> Acomodação. A deputada 
estadual Márcia Maia (PSDB), 
que não conseguiu se reeleger 
nas eleições 2018, confirmou 
nesta quarta-feira, 16, que vai 
assumir – a partir de fevereiro 
– a presidência da Agência de 
Fomento do Rio Grande do Norte 
(AGN).

>> Objetivos. “Será um trabalho 
de extrema importância para 
trazer investimentos para o nosso 
Estado e vamos precisar de um 
trabalho em conjunto da classe 
política”, disse Márcia Maia, 
durante solenidade ontem.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Esquerda tratou os 
Estados Unidos como 
adversários, mas não 

nosso governo”
Marcelo Álvaro Antônio, ministro do 

Turismo no governo Jair Bolsonaro

>> Abuso sexual. A Justiça de 
Goiás aceitou ontem denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Público contra o médium João 
Teixeira de Faria, conhecido 
como João de Deus (foto), pelos 
crimes de estupro de vulnerável 
e violação sexual. As vítimas são 
de oito Estados do País. Uma 
delas diz ter sofrido abuso na 
infância e na adolescência.

>> Indefinido. O senador 
Jean-Paul Prates (PT) disse que 
já foi procurado por três “pré-
candidatos” à presidência do 
Senado e que ainda tem mantido 
conversas com eles, motivo pelo 
qual não tem como declarar voto 
– faltando pouco mais de duas 
semanas para a eleição da mesa 
diretora. O petista já dialogou com 
Major Olímpio (PSL-SP), Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) e o favorito, 
Renan Calheiros (MDB-AL).

>> Autonomia. Em contato 
com a coluna ontem, Jean-Paul 
defendeu o sigilo do voto para 
a eleição da mesa diretora. Ele 
justificou a escolha afirmando que 
o sigilo é uma forma de garantir a 
autonomia do Poder Legislativo.

>> Investigação. A Polícia 
Federal pediu à Justiça prorrogação 
de 90 dias no segundo inquérito 
aberto para apurar o atentado a 
faca sofrido pelo presidente Jair 
Bolsonaro durante ato campanha 
na eleição de 2018. Segundo a 
corporação, não há um prazo para 
a conclusão do inquérito, aberto em 
25 de setembro.

>> Candidato. O deputado 
federal eleito Kim Kataguiri 
(DEM-SP) apresentou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) um pedido 
para que a Corte assegure a ele 
o direito de concorrer ao cargo 
de presidente da Câmara dos 
Deputados mesmo não tendo 35 
anos. Kim tem apenas 22.

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Valter Cam
panato / Agência Brasil
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INDEFINIÇÃO

Jaime ainda não tem 
medidas de contenção: 
“Estamos estudando”

O secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), Jaime Calado, não quis 
comentar nenhum das propostas de 
contenção de despesas do Estado 
envolvendo sua pasta, como a 
exigência do Tesouro Nacional para 
que o governo Fátima Bezerra (PT) 
restrinja os incentivos fiscais como 
forma de economia. “Estamos 
estudando para ver como conciliar 
as coisas e não emperrar o 
crescimento”, afirmou.

Na semana passada, a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) recomendou ao governo do 
Rio Grande do Norte uma série 
de medidas para a retomada do 
equilíbrio das contas públicas 
estaduais. Dentro disso, 
estão alterações nos regimes 
do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial do Rio 
Grande do Norte (Proadi) e do 
Programa de Recuperação Fiscal 
para Débitos do ICMS (ICMS).

A equipe do Tesouro sugeriu 
ao Rio Grande do Norte a redução 
de incentivos fiscais e da estrutura 
administrativa, a instituição de 
sistema de compras e de avaliação 
da qualidade do gasto público, a 
aplicação do princípio da unidade 
de tesouraria(a fragmentação 
de receitas para criação de 
caixas especiais) e, por fim, a 
adoção de regra para disciplinar 
o crescimento das despesas 
obrigatórias. l

José Aldenir / Agora RN

Secretário Jaime Calado (Sedec)
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Câmara de Natal quer reduzir gastos 
em cerca de R$ 600 mil com reforma

ECONOMIA

José Aldenir / Agora RN

Em 2018, Poder Legislativo extinguiu 118 cargos comissionados. Previsão é de que medida reduza
os gastos da Casa. Além disso, novo presidente adotou uma série de outras medidas para frear despesas

O novo presidente da Câma-
ra Municipal de Natal, Paulinho 
Freire (PSDB), espera encerrar o 
ano entregando sobras orçamentá-
rias para a Prefeitura. A expecta-
tiva é de que as medidas de refor-
ma administrativa do legislativo, 
iniciadas ainda no fim de 2018, 
permitam que a Casa fique dentro 
dos limites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Ainda em 2018, a Câmara 
extinguiu 118 cargos comissiona-
dos. A previsão é de que medida 
reduza em R$ 600 mil os gastos 
da Casa. Além disso, Paulinho 
Freire adotou uma série de me-
didas para frear as despesas do 
poder Legislativo. “Esta economia 
é para fazer com a que a Câmara 
se enquadre dentro os limites da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Não vou ultrapassar o limite cons-
titucional, que é de até 70% com 

as despesas de pessoal e de 30% 
com a manutenção”, disse ele em 
entrevista para a rádio Agora FM 
(97,9), durante o programa Agora 
Debate, que é apresentado por Ro-
berto Guedes. 

A Câmara Municipal efetivou 
na última semana a suspensão, 
por até 120 dias, da distribuição 
de gratificações, jetons e horas 
extras; foi iniciada uma auditoria 
nas contas da Câmara; houve a 

devolução de 30 servidores para 
outros órgãos.

Até o dia 1º de fevereiro, se-
gundo Paulinho Freire, a Câmara 
vai iniciar o serviço do ponto ele-
trônico. “A minha meta para este 
ano é devolver as sobras orçamen-
tárias para o Executivo. Na minha 
gestão vou lutar para devolver os 
recursos ao Município”, reforça.

Para os trabalhos do legislati-
vo, a pauta mais importante deste 
ano é a revisão do Plano Diretor 
de Natal. Os vereadores aguar-
dam a entrega do novo projeto 
pela Prefeitura. A última vez que 
o assunto foi discutido aconteceu 
em 2007. “O projeto ainda não foi 
enviado para a Câmara. A última 
vez que isso aconteceu foi muito 
traumático. Esperamos que o novo 
projeto equilibre o desenvolvimen-
to da cidade e a preservação am-
biental”, revela. l

Nova gestão quer enquadrar Legislativo na Lei de Responsabilidade Fiscal

NO TWITTER

Bolsonaro promete discutir porte e 
redução de idade para comprar arma

José Cruz / Agência Brasil

Após assinar o decreto que fa-
cilita a posse de armas no Brasil, o 
presidente Jair Bolsonaro prometeu 
discutir mais mudanças e citou a 
possibilidade de flexibilizar também 
o porte e reduzir a idade mínima, 
que hoje é de 25 anos, para que um 
cidadão possa comprar uma arma. 

Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou 
que vai conversar com ministros 
após retornar do Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na Suíça, na 
semana que vem, para “evoluir” em 
pontos do decreto e avaliar mudan-
ças que cabem ao Legislativo.

“Após voltarmos de Davos, con-
tinuaremos conversando com os mi-
nistros, para que juntos evoluamos 
nos anseios dos CACs (colecionador, 
atirador, desportista ou caçador), 
porte, monopólio e variações sobre o 
assunto, além de modificações perti-
nentes ao Congresso, como redução 
da idade mínima! O trabalho não 
pode parar!”, escreveu Bolsonaro.

Depois que Bolsonaro editou o 
decreto, ativistas pró-armas e inte-
grantes da bancada da bala no Con-
gresso viram avanços com a medida, 
mas evitaram comemoração, pedindo 
mudanças mais substanciais no Es-
tatuto do Desarmamento. O líder do 
PSL na Câmara, deputado Delegado 

Waldir (GO), declarou que defendeu 
que o governo debata a quebra do 
“monopólio” da Taurus, principal fa-
bricante de armas no País.

Outras questões, como idade mí-
nima e flexibilização do porte – au-
torização para o cidadão andar com 
arma – também foram cobradas. l

Depois que Bolsonaro editou o decreto, ativistas pró-armas evitaram comemoração

CRÍTICA

“Armas terminarão nas 
mãos dos bandidos”, 
diz procurador no RN

O procurador Fernando Rocha, 
do Ministério Público Federal no 
Rio Grande do Norte, usou as 
redes sociais para criticar o decreto 
assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro que facilita o acesso à 
posse de arma de fogo no País.

“Em suma, a classe média 
terá posse de arma facilitada. O 
pobre somente poderá ter acesso 
a armas de forma clandestina 
e todas elas, clandestinas ou 
não, terminarão na mão da 
bandidagem”, escreveu Rocha, no 
microblog Twitter. l

José Aldenir / Agora RN

Procurador Fernando Rocha (MPF)
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Natália descarta apoio a Rodrigo Maia 
e diz que não estará em bloco com PSL

ELEIÇÃO NA CÂMARA

José Aldenir / Agora RN

Em publicação no Twitter, deputada do PT explicou que não vai aderir à candidatura de Maia por 
causa da aproximação do presidente da Câmara com o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro

A deputada federal eleita Na-
tália Bonavides (PT) descartou 
apoiar a candidatura à reeleição 
do deputado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ) para a presidência da Câma-
ra dos Deputados. A eleição da 
nova mesa diretora da Casa está 
marcada para o dia 1° de feverei-
ro, mesmo dia em que os parla-
mentares eleitos em outubro de 
2018 tomarão posse.

Em publicação no Twitter na 
noite de terça-feira, 15, Natá-
lia explicou que não vai aderir à 
candidatura de Maia por causa 
da aproximação do presidente da 
Câmara com o PSL, partido do 
presidente Jair Bolsonaro, a quem 
a petista fará oposição. “Não esta-
rei em bloco junto com o partido 
de Bolsonaro e seus aliados”, es-
creveu a petista.

A deputada potiguar comparti-

lhou no microblog uma nota lan-
çada pelo deputado Paulo Pimenta 
(SP), líder do PT na Câmara. Na 
manifestação, Pimenta disse que 
a prioridade dos deputados de seu 

partido será “compor um bloco de-
mocrático e popular em defesa da 
democracia, da nossa soberania e 
dos direitos do povo brasileiro”.

O apoio do PSL à reeleição de 

Rodrigo Maia foi selado no início 
deste ano. Presidente do partido 
de Bolsonaro, o deputado Luciano 
Bivar (PE) disse que o partido, que 
tem 52 deputados eleitos, receberá 
em troca do apoio a Maia o coman-
do das comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Finanças, além 
da segunda-vice-presidência da 
Câmara.

A decisão do PT de não inte-
grar o arco de alianças em torno 
de Rodrigo Maia já havia sido an-
tecipada no início da semana pela 
presidente nacional da legenda, 
senadora Gleisi Hoffmann (PR). 
Ela afirmou na segunda-feira, 14, 
que o partido estuda integrar um 
grupo que poderia ser formado ini-
cialmente pelo PSB e pelo PSOL 
– partido do deputado eleito Mar-
celo Freixo (RJ), que se lançou à 
sucessão de Rodrigo Maia. l

Pelo Twitter, Natália Bonavides compartilhou posicionamento de líder de seu partido

Jean-Paul sobre eleição no 
Senado: “Pressão grande”

MISTÉRIO

José Aldenir / Agora RN

O senador recém-empossado 
Jean-Paul Prates (PT), que herdou 
a vaga da atualmente governadora 
Fátima Bezerra no Senado Fede-
ral, desconversou sobre qual será 
seu voto para as eleições que defi-
nirão o novo presidente da Casa.

Indagado sobre o assunto pela 
reportagem do Agora RN nesta 
quarta-feira, 16, em Natal, o parla-
mentar petista respondeu de forma 
sucinta : “A pressão está grande.”

No último dia 10, o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, deci-
diu que a eleição para a presidência 
do Senado será fechada, derruban-
do uma liminar contrária que o mi-
nistro Marco Aurélio Mello havia 
emitido antes.

À época, Toffoli afirmou que é 
necessário manter “a forma de vo-
tação estabelecida em regimento 
interno para eleição da mesa do 
Senado”. A pauta ainda vai a ple-
nário e a decisão de Toffoli trata-se 
de uma medida cautelar. l Senador Jean-Paul Prates (PT)

Reforma para militares deve 
ser diferenciada, sugere Girão

ESCLARECIMENTO

José Aldenir / Agora RN

O deputado federal eleito pelo 
PSL no Rio Grande do Norte, Girão 
Monteiro, disse, em nota de escla-
recimento, defender um sistema 
diferenciado para a reforma da pre-
vidência dos militares, se ela ocorrer. 
O general da reserva destacou o pon-
to para esclarecer matéria publicada 
na véspera pelo Agora RN, em que 
ele surge defendendo a inclusão da 
categoria na reforma.

Na nota encaminhada à repor-
tagem, Girão afirmou que “não há 
motivos para que existam regras 
iguais [da reforma ‘geral’] para os 
militares”, pois, ele lembra, a cate-
goria “não têm os mesmos diretos 
dos outros trabalhadores brasileiros, 
como o recebimento de FGTS, direito 
de greve e horas extras”.

“Nos anos 2000 e 2001, os milita-
res foram os únicos a mudar as remu-
nerações e descontos para a pensão 
militar (assim chamada a Previdência 
dos Militares das Forças Armadas), 
bem como o formato de remuneração”, 
reforçou o deputado. l Senador Jean-Paul Prates (PT)
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e diz que não estará em bloco com PSL

ELEIÇÃO NA CÂMARA

José Aldenir / Agora RN

Em publicação no Twitter, deputada do PT explicou que não vai aderir à candidatura de Maia por 
causa da aproximação do presidente da Câmara com o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro

A deputada federal eleita Na-
tália Bonavides (PT) descartou 
apoiar a candidatura à reeleição 
do deputado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ) para a presidência da Câma-
ra dos Deputados. A eleição da 
nova mesa diretora da Casa está 
marcada para o dia 1° de feverei-
ro, mesmo dia em que os parla-
mentares eleitos em outubro de 
2018 tomarão posse.

Em publicação no Twitter na 
noite de terça-feira, 15, Natá-
lia explicou que não vai aderir à 
candidatura de Maia por causa 
da aproximação do presidente da 
Câmara com o PSL, partido do 
presidente Jair Bolsonaro, a quem 
a petista fará oposição. “Não esta-
rei em bloco junto com o partido 
de Bolsonaro e seus aliados”, es-
creveu a petista.

A deputada potiguar comparti-

lhou no microblog uma nota lan-
çada pelo deputado Paulo Pimenta 
(SP), líder do PT na Câmara. Na 
manifestação, Pimenta disse que 
a prioridade dos deputados de seu 

partido será “compor um bloco de-
mocrático e popular em defesa da 
democracia, da nossa soberania e 
dos direitos do povo brasileiro”.

O apoio do PSL à reeleição de 

Rodrigo Maia foi selado no início 
deste ano. Presidente do partido 
de Bolsonaro, o deputado Luciano 
Bivar (PE) disse que o partido, que 
tem 52 deputados eleitos, receberá 
em troca do apoio a Maia o coman-
do das comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Finanças, além 
da segunda-vice-presidência da 
Câmara.

A decisão do PT de não inte-
grar o arco de alianças em torno 
de Rodrigo Maia já havia sido an-
tecipada no início da semana pela 
presidente nacional da legenda, 
senadora Gleisi Hoffmann (PR). 
Ela afirmou na segunda-feira, 14, 
que o partido estuda integrar um 
grupo que poderia ser formado ini-
cialmente pelo PSB e pelo PSOL 
– partido do deputado eleito Mar-
celo Freixo (RJ), que se lançou à 
sucessão de Rodrigo Maia. l

Pelo Twitter, Natália Bonavides compartilhou posicionamento de líder de seu partido

Jean-Paul sobre eleição no 
Senado: “Pressão grande”
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O senador recém-empossado 
Jean-Paul Prates (PT), que herdou 
a vaga da atualmente governadora 
Fátima Bezerra no Senado Fede-
ral, desconversou sobre qual será 
seu voto para as eleições que defi-
nirão o novo presidente da Casa.

Indagado sobre o assunto pela 
reportagem do Agora RN nesta 
quarta-feira, 16, em Natal, o parla-
mentar petista respondeu de forma 
sucinta : “A pressão está grande.”

No último dia 10, o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, deci-
diu que a eleição para a presidência 
do Senado será fechada, derruban-
do uma liminar contrária que o mi-
nistro Marco Aurélio Mello havia 
emitido antes.

À época, Toffoli afirmou que é 
necessário manter “a forma de vo-
tação estabelecida em regimento 
interno para eleição da mesa do 
Senado”. A pauta ainda vai a ple-
nário e a decisão de Toffoli trata-se 
de uma medida cautelar. l Senador Jean-Paul Prates (PT)

Reforma para militares deve 
ser diferenciada, sugere Girão

ESCLARECIMENTO

José Aldenir / Agora RN

O deputado federal eleito pelo 
PSL no Rio Grande do Norte, Girão 
Monteiro, disse, em nota de escla-
recimento, defender um sistema 
diferenciado para a reforma da pre-
vidência dos militares, se ela ocorrer. 
O general da reserva destacou o pon-
to para esclarecer matéria publicada 
na véspera pelo Agora RN, em que 
ele surge defendendo a inclusão da 
categoria na reforma.

Na nota encaminhada à repor-
tagem, Girão afirmou que “não há 
motivos para que existam regras 
iguais [da reforma ‘geral’] para os 
militares”, pois, ele lembra, a cate-
goria “não têm os mesmos diretos 
dos outros trabalhadores brasileiros, 
como o recebimento de FGTS, direito 
de greve e horas extras”.

“Nos anos 2000 e 2001, os milita-
res foram os únicos a mudar as remu-
nerações e descontos para a pensão 
militar (assim chamada a Previdência 
dos Militares das Forças Armadas), 
bem como o formato de remuneração”, 
reforçou o deputado. l Senador Jean-Paul Prates (PT)
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> PIOR
Há quem afirme que 
o rombo nas contas do 
governo do Estado pode 
chegar ao patamar dos R$ 
4 bilhões. Parece muito, 
mas as demandas repri-
midas nas gavetas oficiais 
são alentadas. 

>> MAS...
Nem por isso, o almiran-
tado petista admite, até 
agora, promover uma 
alienação de empresas e 
imóveis em áreas valoriza-
das. Nem fazer demissões. 
Até quando seu naufrágio 
for inevitável.  

>> AVISO - I
Ninguém duvide: a invídia 
clericalis, como reza o ve-
lho saber canônico, é mais 
rancorosa do que a inveja 
destilada do lado de fora 
dos muros da velha, santa 
e sempre sábia madre 
Igreja. 

>> GESTO - II
A nova manifestação da 
invídia do solidéu na cúria 
natalense é a saída do 
Monsenhor Lucas Batista 
da igreja de S. Agostinho 
de Hipona, aquela lá do 
conjunto dos professores 
da UFRN.  

>> MISTÉRIO - III
Lucas já foi vítima da 
invídia quando vigário da 
Igreja de Santa Terezinha, 
no Tirol. Nem a Nunciatu-
ra Apostólica, em Brasília, 
consegue entender os 
desígnios da província 
eclesiástica.

>> PIOR - IV
Não foi bispo por não ter a 
boa simpatia eclesial dos 
seus superiores, mesmo 
sendo hoje um exemplo 
de pastor dedicado ao 
seu rebanho. Humilde e 
obediente, aceita tudo sem 
se macular.  

>> CENA
Há quem aposte que o provincianismo de dois dos nossos próximos 
representantes no plenário do Senado - o capitão Styvenson Valentin 
e a médica Zenaide Maia - pode conferir ao senador Jean Paul Prates, 
até pelo nome e por sua especialização em energias alternativas, a 
maior projeção no cenário de Brasília. Naquele palco, dizem, o brilho 
falso não é refletido nos grandes espelhos federais. E, sem brilho, só 
restaria a escuridão prosaica do baixo clero.

>> ENDEREÇO
O senador José Agripino 
não pretende fixar residên-
cia em Natal. Alugou sua 
casa em Brasília e man-
teve o duplex de Morro 
Branco. Ficaria entre Rio, 
perto de D. Tereza, sua 
mãe, e Natal.

>> AGENDA
Até agora nenhuma fonte 
próxima à presidência da 
Assembléia Legislativa 
confirma alguma previsão 
da presença da governa-
dora Fátima Bezerra na 
península de Jacumã. E 
ainda é cedo. 

>> REFORMA
Uma emenda no valor de 
R$ 200 mil reais, aprovada 
pela então senadora Fáti-
ma Bezerra, vai garantir 
a reforma na Cooperativa 
Cultural, da UFRN, fun-
dada pelos professores há 
40 anos.

>> PERDA
A agência mais bem insta-
lada da ECT, na Hermes 
da Fonseca, não presta 
mais o serviço bancários 
via Banco do Brasil. Para 
permitir saques só quan-
do a agência dispõe de 
segurança.

>> CRIVO
A governadora Fátima 
Bezerra já sentiu que para 
ter apoio claro de certos 
nomes da bancada federal, 
na Câmara e no Senado, 
vai precisar procurar al-
guns deles. Com a humil-
dade de Jó. 

>> NÃO...
Deveria ser assim. Todos 
foram eleitos com votos 
do Estado e é ao seu povo 
que todos eles devem 
prestar os bons serviços. 
Já não é mais hora de 
ademanes e salamaleques 
ideológicos.

O que faltou ao PT - perdoem 
os alabardeiros da estrela vermelha 
- foi não fundar uma nova tradição 
política. Depois de conquistar qua-
tro vezes a Presidência da Repúbli-
ca, e de ter nas mãos o maior líder 
popular ao longo de quinhentos 
anos, mesmo flagrado a meio ca-
minho do Governo Dilma, não teve 
estofo para perceber que aquela 
hora era a mais dura e inadiável 
para orquestrar uma Frente Demo-
crática e afastar-se do palco para 
reconstruir a própria luta.

Não, não fundou. Preferiu a va-
la comum dos arreganhos artificiais 
e populistas, como se o desafio 
que tinha diante dos olhos fosse 
apenas mais um torneio de votos. 
E convencido de que a Lula basta-
ria o martírio da prisão que avaliou 
maior que a realidade cristalizada 
nos grandes eleitorados, fechou 
todas as portas. Como se não pre-
cisasse buscar em nenhuma delas 
algum nome capaz de aglutinar 
uma nova idéia de governo sem os 
riscos de novo retrocesso.

Os petistas, apesar dos eviden-
tes sintomas revelados nas jornadas 
de junho de 2013, não acreditaram 
que todos os partidos, de direita, 
esquerda e centro, foram pos-
tos à margem da reação popular. 
Acharam que o martírio da prisão 
seria um apelo popular mais forte, 
quando do outro lado se erguia a 
voz que assumiria a retórica de um 
Brasil conservador, desde a Colônia, 
e elites feitas do patrimonialismo 
que nunca deixou de nutrir-se nas 
tetas oficiais.

Estiolado por sucessivas de-
núncias, e mesmo vítima de um 
golpe legal engendrado para a to-
mada do poder, pouco ligou. Impôs 
um nome dos seus escalões mais 
moderados, não se nega, a partir de 
uma trajetória sinuosa e pouco sin-
cera. Um candidato fantasiado de 
vice que era o candidato de verda-
de, até a última hora, simulando um 
milagre populista que a aura de Lu-
la parecia iluminar e ungir. Sequer 
viu que eram outros os tempos e 
outra a inspiração.  

Não bastasse a exaustão es-
tampada no rosto dos brasileiros 
anônimos que enchiam as ruas e 
regurgitavam nas praças, e mesmo 
com investigações que não poupa-
vam muitos outros líderes, subesti-
mou o outro martírio: a facada que 
rasgou o ventre do capitão Jair Bol-
sonaro saiu rasgando também o 
ventre das camadas populares que 
até então pareciam propriedade 
do PT. E cobrou do seu candidato 
o que ele não tinha: magnitude pa-
ra envergar uma luta renhida. D o -
no da maior conquista das últimas 
décadas desde o velho populismo 
trabalhista de Getúlio Vargas, o 
Bolsa Família, apontado até por 
organismos internacionais como o 
maior programa de distribuição de 
renda do Ocidente, não fez a Fren-
te Democrática para garantir seu 
grande troféu social. Preferiu nova 
aventura populista, como se Lula 
não fosse prisioneiro dele mesmo, 
dos próprios atos. Por isso a falta 
de tradição foi o maior dos seus 
adversários. 

O erro do PT

PALCO CAMARIM

“O PT enterrou a cabeça na 
terra e escolheu viver num 
mundo de fantasia”.
Joel Pinheiro da Fonseca, economis-
ta e filósofo. 
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Governo do RN pagou R$ 250 milhões 
em bloqueios judiciais no ano passado

ORÇAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Segundo Antenor Roberto, os bloqueios registados este ano são de ações relacionadas com pedidos 
de medicamentos e insumos. Vice-governador diz que o Governo tomará medidas quanto à questão

O Governo do Rio Grande do 
Norte já soma mais de R$ 9 milhões 
em bloqueios judiciais nos primeiros 
15 dias de gestão Fátima Bezerra, 
segundo informações do vice-gover-
nador, Antenor Roberto (PCdoB), 
que defende a adoção de medidas 
para reduzir a judicialização dos re-
cursos públicos estaduais. Somente 
em 2018, o Estado pagou mais de R$ 
250 milhões em ações judiciais rela-
cionadas com a saúde.

“O orçamento sofre com as deci-
sões judiciais. Não estou criticando 
aqui a Justiça, mas as decisões in-
dividuais, que afetam o orçamento”, 
relatou, durante entrevista ao pro-
grama Agora Debate, da rádio Ago-
ra FM 97,9, que é apresentado pelo 
jornalista Roberto Guedes.

Segundo Antenor Roberto, os 
bloqueios registados este ano são de 
ações relacionadas com pedidos de 
medicamentos e insumos em saúde. 
O vice-governador reforça que o Go-
verno tomará novas medidas quanto 
a esta questão. “Vamos fazer a partir 

deste ano que a lei seja cumprida. Se 
há o direito constitucional de deter-
minado insumo, a defesa do Estado 
não será apenas de negar o pedido, 
mas de fazer a ação dentro das polí-
ticas do SUS”, explica.

As medidas, segundo ele, serão 
tomadas em razão da atual crise 
financeira que é enfrentada pelo 

Executivo. “Estamos em situação de 
calamidade financeira. O orçamento 
de 2019 apresentou um déficit de R$ 
1,8 bilhão. Durante a relatoria na 
Assembleia Legislativa, nós identi-
ficamos que as receitas estão supe-
restimadas e que dificilmente se re-
alizariam. O fato é que é as despesas 
são maiores que as receitas. O déficit 

mensal é de R$ 100 mil”, explica.
Ainda de acordo com Antenor 

Roberto, a previsão é de que o exer-
cício financeiro do Estado seja aberto 
em março. Antes disso, ele espera 
receber o resultado do balanço fi-
nanceiro de órgão da administração 
direta, algo que não foi concluído pe-
la gestão anterior. “É um regime de 
guerra. Cada pedaço, cada recurso 
economizado está se somando para 
buscar o equilíbrio do mês”, diz.

Ele também falou sobre as ações 
do Governo para quitar os débitos 
salariais. Antenor defendeu as ações 
tomadas para o pagamento dos ven-
cimentos dentro do mês. “Estamos 
trabalhando para que cada recurso 
extraordinário, desde que não tenha 
impedimento legal para o pagamen-
to de servidor, seja canalizado para a 
folha salarial. Todos precisam rece-
ber, mesmo que não seja a totalidade 
dos vencimentos. Isso para que os 
servidores tenham recursos para o 
mínimo de sobrevivência”, finalizou 
o vice-governador. l

Vice-governador relatou que decisões individuais afetam orçamento do Estado

Leilão em fatia do pré-sal pode gerar 2 
FPMs extras para os municípios do RN

CESSÃO ONEROSA

José Aldenir / Agora RN

Empossado nesta quarta-feira, 
16, para um novo mandato de dois 
anos à frente da entidade, o presi-
dente da Federação dos Municípios 
do Rio Grande do Norte (Femurn), 
Leonardo Cassimiro, o Naldinho, 
defendeu a aprovação no Congres-
so Nacional do projeto que destina 
para estados e municípios parte dos 
recursos provenientes da chamada 
cessão onerosa do pré-sal.

A cessão onerosa foi um acordo 
firmado entre o governo federal e a 
Petrobras em 2010 que permite à 
estatal explorar por 40 anos trechos 
da camada do pré-sal. Em troca, a 
companhia pagou R$ 74,8 bilhões 
à União. Uma área maior do que a 
prevista no acordo, entretanto, foi 
descoberta depois da assinatura do 
termo de cessão, o que motivou a 

proposta para leiloar o excedente.
Entidades ligadas à causa muni-

cipalista, como a Femurn, defendem 
que cerca de 30% do que for arreca-
dado com o leilão da fatia excedente 
da cessão onerosa do pré-sal sejam 
destinados aos estados e municípios, 
o que provocaria um alívio nos caixas 
locais. “Para cada município, pelas 
nossas contas, serão duas parcelas 
a mais do FPM apenas no momento 
do leilão, fora as partilhas mensais 
da exploração depois disso”, declarou 
Naldinho, que é prefeito de São Pau-
lo do Potengi, em entrevista ao pro-
grama Manhã Agora, apresentado 
por Tiago Rebolo na Agora FM (97,9).

Além dos recursos da cessão one-
rosa, os prefeitos potiguares espe-
ram conseguir no Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) em 2019 uma 

decisão que pode trazer outro alívio 
para as finanças municipais. O pre-
sidente da Femurn defende que o 
cálculo das despesas com pessoal 
nas prefeituras exclua os gastos com 
servidores lotados em programas 
federais executados nos municípios. 
De acordo com Naldinho, a elimina-
ção desse tipo de despesa do cálculo 
geral poderia desonerar a folha das 
gestões em até 16%.

Segundo o presidente da Fe-
murn, cerca de 80% das prefeituras 
potiguares (são 167) têm gastos com 
pessoal superiores aos limites esta-
belecidos pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal. “Quando os programas 
vêm, a gente contrata e isso estoura 
o limite prudencial. Tirando essa 
despesa do cálculo, os municípios 
ficariam dentro do limite”, afirma. l Presidente da Femurn defende projeto
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Novo presidente do Sebrae quer 
competitividade para empresas

CONSELHO DELIBERATIVO

José Aldenir / Agora RN

Ideia de Marcelo Queiroz, que já preside a Fecomércio, é trabalhar de “maneira 
profícua pensando nos micro e pequenos empresários do Rio Grande do Norte”

O empresário Marcelo Quei-
roz, que já preside a Federação do 
Comércio do RN (Fecomércio), as-
sumiu nesta quarta-feira, 16, a pre-
sidência do Conselho Deliberativo 
do Sebrae no RN e quer, ao longo 
do mandato, trabalhar de “maneira 
profícua pensando nos micro e pe-
quenos empresários do Rio Grande 
do Norte”.

Para ele, isso é de grande impor-
tância para que as empresas no es-
tado tenham maior competitividade.

Marcelo Queiroz substitui o 
agropecuarista e presidente da Fe-
deração da Agricultura, José Viei-
ra. “Trago essa experiência de vida 
para trabalhar em benefício dos mi-
cro e pequenos empresários do Rio 
Grande do Norte”, disse Queiroz ao 
Jornal Agora, da 97,9 FM, coman-
dado pelos jornalistas Alex Viana e 
Anna Karina Castro. “Estou num ti-
me qualificado”, destacou a respeito 

do trabalho do Conselho do Sebrae.
Queiroz enfatizou o trabalho 

“sério e transparente” do Conse-
lho do Sebrae e recordou de outros 

cargos que ocupou como presidente 
do Sindicato das Farmácias do RN, 
vice-presidente e, atualmente, do 
sistema Fecomércio. l

Marcelo Queiroz (foto) substitui o agropecuarista José Vieira, da Faern

EXTRA

Nascidos em janeiro 
e fevereiro recebem 
Abono a partir de hoje

Começa nesta quinta-feira, 
17, o pagamento do sétimo lote 
do Abono Salarial PIS/Pasep 
2018-2019, ano-base 2017. Podem 
receber o benefício os trabalhadores 
da iniciativa privada nascidos em 
janeiro e fevereiro e os servidores 
públicos com final de inscrição 5.

A estimativa da Secretaria 
de Previdência e Trabalho, do 
Ministério da Economia, é que mais 
de R$ 2,8 bilhões sejam pagos a 
aproximadamente 3,4 milhões de 
trabalhadores.

Trabalhadores da iniciativa 
privada devem procurar a Caixa 
Econômica Federal. A consulta 
pode ser feita pessoalmente, pela 
internet ou pelo telefone 0800-726 
02 07. Para servidores públicos, 
a referência é o Banco do Brasil, 
que também fornece informações 
pessoalmente, pela internet ou pelo 
telefone 0800-729 00 01. 

Tem direito aos recursos do  
abono salarial ano-base 2017 o 
trabalhador que estava inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos cinco 
anos, ou aqueles que atuaram de 
modo formal por pelo menos 30 dias 
em 2017, e tiveram remuneração 
mensal média de até dois salários 
mínimos e seus dados foram 
informados corretamente pelo 
empregador na Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais).

O valor do benefício é 
proporcional ao tempo trabalhado 
formalmente em 2017. Assim, quem 
esteve empregado o ano todo 
recebe o valor cheio, equivalente a 
um salário mínimo (R$ 998). 

Quem trabalhou por apenas 
30 dias recebe o valor mínimo, que 
é de R$ 84 – ou 1/12 do salário 
mínimo –, e assim sucessivamente. 
Para os trabalhadores nascidos 
entre julho e dezembro, o Abono 
Salarial ano-base 2017 começou a 
ser pago em 2018. 

Para os nascidos de janeiro a 
junho, a estimativa é de que possam 
realizar o saque em 2019. O prazo 
final de recebimento para todos 
os trabalhadores favorecidos pelo 
programa é 28 de junho de 2019. l

Divulgação / Governo Federal

Mais de R$ 2,8 bi na economia

PREVIDÊNCIA

Benefícios do INSS acima do salário 
mínimo terão reajuste de 3,43%

José Aldenir / Agora RN

Os segurados da Previdência que 
recebem acima do salário mínimo 
terão seus benefícios reajustados em 
3,43%, conforme o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC).

O reajuste é retroativo a 1º de 
janeiro de 2019. O teto dos benefícios 
pagos pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) passa a ser de R$ 
5.839,45 (antes era de R$ 5.645,80). 
As faixas de contribuição ao INSS 
(Instituto do Seguro Social) dos tra-
balhadores empregados, domésticos 
e trabalhadores avulsos também 
foram atualizadas.

O INSS informou que as alí-
quotas são de 8% para aqueles que 
ganham até R$ 1.751,81; de 9% pa-
ra quem ganha entre R$ 1.751,82 e 
R$ 2.919,72; e de 11% para os que 
ganham entre R$ 2.919,73 e R$ 
5.839,45. Essas alíquotas, relativas 
aos salários de janeiro, deverão ser 
recolhidas apenas em fevereiro, uma 
vez que, em janeiro, os segurados pa-
gam a contribuição referente ao mês 

anterior.
O piso previdenciário, valor mí-

nimo dos benefícios do INSS (apo-
sentadoria, auxílio-doença, pensão 
por morte) e das aposentadorias dos 
aeronautas, será de R$ 998,00. O 
piso é igual ao novo salário mínimo 
nacional, fixado em R$ 998 por mês 
em 2019.

Para aqueles que recebem a 
pensão especial devida às vítimas da 
síndrome da talidomida, o valor sobe 
para R$ 1.125,17, a partir de 1º de 
janeiro de 2019.

No auxílio-reclusão, benefício 
pago a dependentes de segurados 
presos em regime fechado ou semia-
berto, o salário de contribuição terá 
como limite R$ 1.364,43.

O Benefício de Prestação Conti-
nuada da Lei Orgânica da Assistên-
cia Social – destinado a idosos e a 
pessoas com deficiência em situação 
de extrema pobreza -, a renda men-
sal vitalícia e as pensões especiais 
para dependentes das vítimas de 
hemodiálise da cidade de Caruaru 
(PE) também sobem para R$ 998,00. 

Já o benefício pago para quem 
exerce a profissão de seringueiro e 
a dos seus dependentes, com base 
na Lei nº 7.986/89, passa a valer R$ 
1.996,00.

A cota do salário-família passa a 
ser de R$ 46,54 para o segurado com 
remuneração mensal não superior a 
R$ 907,77, e de R$ 32,80 para quem 
tem remuneração mensal superior 
a R$ 907,77 e inferior ou igual a R$ 
1.364,43. l

Teto passa a ser de R$ 5.839,45 mil
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“Se Natal não se equilibrar, vai ficar 
igual ao Estado”, diz Paulinho Freire

ANÁLISE

José Aldenir / Agora RN

Prefeito em exercício de Natal defende que o Executivo da capital “tem que tomar algumas medidas 
duras para não atrasar salários” e aguarda resultado de consultoria contratada pela atual gestão

O prefeito em exercício de Natal, 
vereador Paulinho Freire (PSDB), 
avalia que o Executivo municipal 
precisa adotar medidas urgentes pa-
ra o controle de gastos. Ele, que tam-
bém é o atual presidente da Câmara 
Municipal, diz que, sem a tomada de 
ações efetivas, a gestão do Município 
vai se assemelhar com a do Governo 
do Estado, que hoje enfrenta uma 
grave crise financeira.

Ele espera que o prefeito Álvaro 
Dias (MDB) adote as sugestões do 
estudo financeiro  feito pelo Instituto 
Dom Cabral, do Rio de Janeiro. O re-
sultado da consultoria deve ser apre-
sentado até o dia 30 deste mês, com 
ações para que o município possa se 
equilibrar financeiramente.

“A Prefeitura tem que tomar 
algumas medidas duras para não 
atrasar salários. É uma ação para 

evitar que a Prefeitura do Natal não 
se torne igual ao que aconteceu com 
o Governo do Estado”, revelou, em 
entrevista ao programa Agora Deba-
te, apresentado por Roberto Guedes 

na Agora FM 97,9.
Paulinho também defende uma 

maior interação da bancada federal 
potiguar com o Município. O tucano 
relata que as prefeituras brasileiras 

necessitam de um novo pacto federa-
tivo, com transferências legais sejam 
mais justas. “A União é muito cruel 
com os estados e municípios. A ban-
cada tem que lutar por um novo pac-
to federativo. As cidades ganharam 
muitas obrigações, mas as receitas 
não acompanharam isso”, relatou. 

Ele vai devolver nesta quinta-
-feira, 17, a gestão ao prefeito Álvaro 
Dias. O titular do Executivo esteve 
nos últimos dias em uma feira turís-
tica na Holanda. 

Paulinho diz que tomou ações 
para garantir a plenitude dos ser-
viços públicos na capital, como a 
coleta de lixo domiciliar. Ele recebeu 
críticas sobre falhas no serviço. “Pedi 
um levantamento sobre os pontos 
críticos e os nomes das empresas que 
atuam no setor, para que elas sejam 
cobradas”, concluiu. l

Paulinho Feire espera medidas mais duras para o controle de gastos em Natal

OPERAÇÃO

Sistema de Cooperativas de Crédito 
começa a operar com bandeira Cabal

A Sicred-Credsuper, hoje Sis-
tema de Cooperativas de Crédito 
(Sicoob), que opera com todas as 
bandeiras de crédito, começa a di-
vulgar uma nova opção que pode ser 
extremamente convidativa para de-
terminadas categorias de servidores 
do serviço público. 

Trata-se da Cabal Benefícios, 
uma plataforma de produtos e ser-
viços desenvolvida pela Cabal Brasil 
para atender as empresas em geral 

com as melhores soluções em meios 
de pagamentos eletrônicos.

Bandeira e processadora de car-
tões, a Cabal é resultado da aliança 
entre duas importantes entidades 
de origem cooperativista, o Bancoob 
(Banco Cooperativo do Brasil) e a 
Cabal Cooperativa de Provisión de 
Servícios Ltda, com sede em Bue-
nos Aires e também proprietária 
da Bandeira Cabal. “O resultado é 
que a Cabal pode atender com taxas 

mais convidativas segmentos de ser-
vidores que, por questões específicas, 
não conseguiriam captar recursos 
em outras bandeiras tradicionais”, 
explica o presidente do Sicoob, Ma-
noel Santa Rosa.

Além das modalidades de cartões 
“ Crédito” e “ Débito” e “Multiplo”, a 
Cabal Brasil também administra a 
os cartões “Cabal Vale”, com produtos 
como o cartão Cabal Vale Alimenta-
ção e o Cabal Vale Refeição. lManoel Santa Rosa,do Sicoob

Sicoob / Reprodução
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Bombeiros trabalham com 15% do 
efetivo necessário, diz comandante

DÉFICIT

José Aldenir / Agora RN

De acordo com coronel Luiz Monteiro da Silva, o serviço oferecido à sociedade está aquém do que é 
necessário e hoje a corporação estadual só consegue cobrir apenas 5% do litoral com guarda-vidas

O novo comandante do Corpo 
de Bombeiros no Rio Grande do 
Norte, coronel Luiz Monteiro da 
Silva, informou que o efetivo e a 
lei que regem a categoria estão 
defasados. Pela lei atual, o efetivo 
deveria ser de 1.065 homens e mu-
lheres, mas o número nem chega 
a 550. 

Além disso, o coronel explica 
que a lei também está defasada e 
que o correto é um bombeiro a ca-
da 100 mil habitantes, o que daria 
3.700. Isso significa que o Estado 
trabalha com apenas 15% do que 
deveria ter em ação.

Segundo o comandante, que 
deu entrevista no programa Ma-
nhã Agora, apresentado pelo 
jornalista Tiago Rebolo, na rádio 
Agora FM (97,9), torna-se neces-
sário modernizar a lei por conta 
do crescimento populacional. 

“Infelizmente, o serviço ofe-
recido à sociedade está aquém do 
que é necessário e hoje só conse-
guimos cobrir 5% do nosso litoral 
com guarda-vidas, que tem 410 

quilômetros de praia. Só há corpo 
de bombeiros em Natal, Mossoró, 
Caicó, Pau dos Ferros e São Gon-
çalo do Amarante. A demanda re-
primida é enorme e está em 60% e 
o serviço mais frequente que aten-
demos não é de incêndio, nem de 
desabamento, e sim a captura de 

abelhas”, detalhou o coronel.
O período de verão – no caso, 

alta temporada – requer mais 
atividades do corpo de bombeiros 
por causa dos incêndios florestais 
e dos acidentes automobilísticos 
com pessoas presas nas ferragens. 
Na questão das praias, já que só 

há postos de observação na Redi-
nha, Praia dos Artistas, Ponta Ne-
gra, Búzios, Camurupim e Pipa, o 
ideal é contratar salva-vidas tem-
porários para elevar o efetivo. “Só 
temos 40”, disse o coronel.

Uma das medidas polêmicas 
que vem recaindo sobre o Corpo de 
Bombeiros é a taxa que vem sendo 
cobrada junto com o pagamento do 
Imposto sobre Veículos Automotores 
(IPVA), de R$ 25 para caminhões e 
carros e de R$ 15 para motos.

“O Ministério Público [do Rio 
Grande do Norte] vem querendo 
derrubar esta cobrança, mas ela é 
constitucional. Nos Estados em que 
ela é feita, a população paga com 
orgulho. A Paraíba hoje é uma re-
ferência nacional e em Pernambuco 
foram arrecadados R$ 140 milhões. 
Aqui no Rio Grande do Norte pre-
cisávamos de R$ 300 mil para con-
sertar máquinas e equipamentos e 
só tivemos R$ 100 mil ano passado. 
Resultado: tem muita coisa parada 
e que não pode funcionar”, lamentou 
o coronel Luiz Monteiro da Silva. l

Coronel Luiz Monteiro da Silva, novo comandante do Corpo de Bombeiros

PROBLEMA

Caern vai suspender abastecimento 
em 12 bairros de Natal; veja quais são

José Aldenir / Agora RN

A Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) inicou na quarta-feira, 16, 
a retirada de um vazamento de 
grandes proporções no cruzamen-
to das avenidas Interventor Mário 
Câmara e Jerônimo Câmara. A 
expectativa é de que o serviço seja 
retomado em até 48 horas após o 
término dos serviços.

Para a realização do trabalho 
na área afetada, a Companhia vai 
contar com a colaboração da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) que tem controla-
do o trânsito da região. 

Devido ao serviço, está suspen-
so o fornecimento de água para os 
bairros de Nazaré, Lagoa Nova, 
Lagoa Seca, Nova Descoberta, 
Alecrim, Quintas, Bairro Nordes-

te, Dix-Sept Rosado, Bom Pastor, 
Cidade da Esperança, Felipe Ca-
marão, Cidade Nova. A previsão 

é que o abastecimento esteja nor-
malizado em um prazo de até 48h 
após a conclusão do serviço. l

Serviço de manutenção da rede abastecimento vai demorar 48 horas

FISCALIZAÇÃO

Receita Federal retira 
empresas devedoras 
do Simples Nacional

A Receita Federal excluiu 
521.018 micro e pequenas empresas 
que não quitaram os débitos com 
o Simples Nacional em 2018. As 
empresas excluídas devem R$ 14,46 
bilhões ao Simples. Elas podem pedir 
a reinclusão no regime especial até 
31 de janeiro, desde que quitem os 
débitos antes dessa data. A dívida em 
até cinco anos, com pagamento de 
multas e juros. l

Reprodução / Agência Brasil

Ação excluiu 521 mil empresas  



Carla Vilhena afirmou que foi 
esquecida pela TV Globo. Um ano 
após sua demissão, a jornalista ad-
mitiu que pensou em migrar para 
o entretenimento, mas lamentou 
o fato de a emissora carioca não 
ter demonstrado interesse em seu 
trabalho.

“Seria um caminho bacana e 
que me animaria, mas realmente 
não rolou. O que eu vejo é que eles 
têm muitos talentos contratados, 
mas acredito que esqueceram de 
mim”, disse ao Portal “Uol” nesta 
quarta-feira, 16. Jornalista diz que ex-emissora tem muitos talentos
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Com 11 anos, Yasmin 
Brito conquista público

REVELAÇÃO

Paixão da garota pela música surgiu desde muito pequena, 
quando ela tinha apenas dois anos. Pais apostam no talento

“Como é grande o meu amor por você”, 
canção de Roberto Carlos, marca o início 
da carreira da pequena cantora mirim, 
Yasmim da Silva Brito, de apenas 11 
anos. Natural do Rio Grande do Norte, ela 
reside com sua família no bairro Felipe 
Camarão, na zona Oeste de Natal.

Sua paixão pela música surgiu desde 
muito pequena. Yasmim começou a can-
tar aos dois anos de idade. Pais da garo-
ta, Ediciod’edicio da Silva e Ana Cláudia 
Cosme de Brito, ambos de 38 anos, viram 
desde cedo o talento da filha e decidiram 
investir no seu sonho.

As referências musicais que fazem o re-
pertório de Yasmin são bem diversificadas, 
com nomes como Elis Regina, Gonzaguinha, 
Dominguinhos, Elba Ramalho e Roberto 
Carlos, entre outros. A Música Popular Bra-

sileira e o forró são seus estilos preferidos.
Yasmim já é convidada para fazer 

shows na região e também no interior do 
Estado. Sua agenda é administrada pelo 
pai. O telefone para contato é (84) 98707-
7194. O jovem Reniê Aprígio é o músico de 
Yasmim e a acompanha nos eventos.

Atualmente no sexto ano do ensino 
fundamental, ela já planeja se qualificar 
com aulas de canto e, assim, viver de mú-
sica. Nunca desistir dos sonhos é um dos 
seus lemas. “Assim você pode ter uma his-
tória de vida grande, uma história de vida 
bonita”, declarou Yasmim.

Seu pai, Ediciod’edicio, não esconde 
o orgulho que sente da filha. “Felicidade. 
Me sinto muito feliz. Percebemos o talen-
to dela cedo e a gente segue investindo”, 
enfatizou o pai.

Carla Vilhena diz que
foi esquecida na Globo

SEM TRABALHO

TV Globo / Reprodução

SEGUNDOS
EM QUINZE

Caio Junqueira sofre grave acidente de carro no Rio; ele está internado
Caio Junqueira sofreu um grave acidente de carro 
no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, nesta quarta-
feira, 16. O ator foi internado em estado grave 
no Hospital Municipal Miguel Couto.  Segundo o 
colunista Leo Dias, o famoso teve de ser retirado 

entre a ferragens do veículo, que capotou na rua. 
A polícia ressaltou que, por ora, ele não corre 
risco de vida, apesar das circunstâncias. O papel 
mais recente de Caio, vale lembrar, foi na série “O 
Mecanismo”, da Netflix, lançada no ano passado.
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“ Siga seu luar 
interior, não 

esconda 
a loucura”

(Allen Ginsberg)

>> Sertão News. O restaurante 
Jesuíno Brilhante, que Rodrigo 
Levino toca com maestria no 
bairro Pinheiros, em São Paulo, 
teve tardes movimentadas na 
semana passada. Primeiro 
com as presenças de Ignácio 
de Loyola Brandão e Thomaz 
Souto Correa (foto), depois com 
a visita dos jornalistas John 
Lee Anderson, da revista The 
New Yorker, e Andres Schipani, 
do jornal Financial Times. É o 
cosmopolitismo dos sabores do 
Seridó.

>> Ah, Petrópolis. Se a vida 
noturna no histórico bairro já não 
era lá essas coisas todas, agora 
vai piorar depois do anúncio de 
venda do Armazém Gourmet, 
na Avenida Potengi, e do fim de 
uma tradição com a decisão da 
Confeitaria Atheneu, no Largo 
Odeman, em não mais abrir à 
noite. 

>> Mimimi news. Na histeria 
vocabular da mídia canhestra, os 
argumentos contra o decreto que 
devolve ao povo o direito da posse 
de armas são os mais risíveis. Um 
deles é de que pode aumentar o 
índice de suicídio. Ora, quem quer 
se matar utiliza os mais diversos 
modos das circunstâncias.
 
>> Dois tiros. A mesma tropa 
midiática que é contra o abate de 
bandido portando fuzil, porque 
tal coisa não é suficiente para 
provar que o portador é bandido, 
é a mesma tropa imbecil que acha 
que todo cidadão de bem é um 
delinquente em potencial caso 
passe a ter a posse ou porte de 
arma.
 
>> Revisão. Alguém na Câmara 
Municipal haverá de ter vontade 
política e coragem cívica para 
livrar o nosso Plano Diretor das 
limitações impostas por força 
ideológica ao progresso urbano da 
Zona Norte e de toda a extensão da 
orla marítima, que, provavelmente, 
é a mais feia do país.
 
>> Chantagem. É também um 
crime o ato escroto de alguns 
sindicatos em SP, em destaque o 
Sindicato dos Metalúrgicos que 
revelou Lula nos anos 70, dizer para 
os trabalhadores que eles perderão 
direito a aumento e vale-transporte 
se optarem por não mais se filiarem 
a tais entidades de classe.
 
>> Empoderamento. O sucesso 
do filme da Mulher Maravilha 
em 2017 gerou uma dezena de 
livros sobre o personagem da DC 
Comics. Um dos melhores, “Mulher 
Maravilha – o Feminismo Como 
Superpoder”, de Elisa McCausland, 
já está entre nós na versão em 
espanhol. Um belo ensaio.
 
>> Miss Diana. Nas revistinhas 
de Os Justiceiros dos anos 60/70 
(depois o nome mudou para Liga da 
Justiça), a única mulher do grupo 
de super-heróis era Miss América, 
nome adotado pela Ebal e que só 
virou Mulher Maravilha com a 
chegada do seriado da TV com a 
atriz Linda Carter.

Bolsonaro no Guiness Book como 
primeiro ditador da história a 

armar sua população.

( Luís Roberto)

Assassino de garoto de 8 anos na 
Bahia foi executado com 20 tiros. 

Muda Brasil! 

(Rose Evelyn Dias)

O decreto foi assinado há poucas 
horas e o tiroteio no Twitter está 

intenso.
(Leilane Neubarth)

PICARDIA NAS REDES

1

A saudade penetrando pela porta
refletindo nas noites sem espelho
o olhar se fechando de vermelho

e o poeta pisando em folhas mortas

A saudade noturna é uma fogueira
a queimar meu corpo que te espera

o teu vulto na esquina é uma quimera
um delírio, uma lombra passageira 

Onde estás, em que beco, em que universo
tu se escondes de mim e do meu verso

numa espera que em mim nunca se cansa

Quando o corpo requer tua presença
eu te busco em tua estrela de nascença

e espero esperando de esperança.

 2

Não embriagues o pudor com a poesia
esparrame a paixão em qualquer cama
nem apague o amor posto que é chama
de maneira que transborde em utopia

Hoje e sempre todo olhar é flamejante 
se o desejo dia e noite te incendeia
seja a alma aquecida pelas veias

seja o sangue um riacho escaldante 

Não precisa um padrão de movimento
nem ação vocabular de sentimento

tal quem chega como quem vai embora

O que importa é sentir encantamento
no calor de um instante, de um momento

cujo tempo há de ser sempre o agora.

Colecionando 
alguns sonetos
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...do portal G1: “Arma em casa é 
risco para criança tanto quanto 
liquidificador, compara Onyx”; 
...do jornalista Reinaldo Azevedo: 
“Bolsonaro e 4 ministros levaram 
R$ 33,7 mil de auxílio-mudança em 
dezembro, embora todos continuem 
em Brasília. É legal? É. Mas é 
imoral”; 
...da jornalista Miriam Leitão: “País 
ainda aguarda uma proposta efetiva 
para combater a violência que mata 
mais de 60 mil brasileiros por ano”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Posição. A deputada 
federal Natália Bonavides 
confirmou em suas redes sociais 
- e era o esperado - que ela não 
fará parte do bloco que votará  
no candidato a presidente da 
Câmara Federal apoiado pelos 
aliados de Jair Bolsonaro, o 
atual ocupante do cargo Rodrigo 
Maia (DEM), assim como se 
posicionou o líder da bancada 
do PT na Casa, Paulo Pimenta. 
“Replicando a posição do líder 
Paulo Pimenta. Não estarei 
em bloco junto com o partido 
de Bolsonaro e seus aliados 
na eleição para presidência 
da Câmara”, afirmou a 
parlamentar potiguar.  
O PT segue caminho contrário 
do PCdoB e do PDT, que 
anunciaram a preferência 
pela recondução de Maia à 
Presidência.

>> Explicando. “O Governo, 
podem ter certeza, tem 
somado esforços, colocando 
servidores em três turnos 
de trabalho, para dar conta 
da elaboração das duas 
folhas seguidas em um curto 
intervalo de quatro dias. A 
antecipação é uma forma 
de movimentar a economia 
do RN e valorizar o servidor 
público”. Da governadora 
Fátima Bezerra, ontem, sobre 
o 6adiantamento do salário 
de janeiro para servidores 
que ganham até R$ 3 mil 
e integral para agentes da 
segurança pública.

>> Projetos. Ao participar 
nesta quarta-feira, 16, da 
posse dos novos conselhos 
do Sebrae, eleitos para o 
quadriênio 2019/2022, a 
governadora Fátima Bezerra 
anunciou que vai enviar à 
Assembleia Legislativa três 
projetos de Lei que beneficiam 
as micro e pequenas empresas. 
O primeiro projeto cria o 
Plano Estadual de Compras 
do Governo do Estado do RN 
para dar atenção aos pequenos 
empreendedores, como forma 
de fortalecer seus negócios 
e produção. Outro projeto 
é o Programa Estadual de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas e o terceiro 
pretende criar o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Industrial direcionado para as 
micro e pequenas indústrias.

Instagram

>> Em debate. A Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 21ª 
Região (AMATRA21) e entidades 
representativas da advocacia, servidores 
e Ministério Público do Trabalho 
promoverão, às 15h30 da próxima 
segunda-feira, 21, no Auditório do Pleno 
do TRT RN, Audiência Pública em 
Defesa da Justiça do Trabalho. 
Em tempo: a audiência ocorre na mesma 
data de atos em defesa da Justiça do 
Trabalho realizados em várias capitais 
do país e terá por objetivo colher opiniões 
dos diversos setores relacionados ao 
sistema de justiça trabalhista, bem como  
discutir a importância da Justiça do 
Trabalho para a sociedade e os impactos 
de seu eventual fim.

>> Novos. A Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) realizou, nesta 
segunda-feira, 14, a cerimônia de 
posse de dois novos procuradores 
do RN. Foram empossados Carlos 
José Fernandes Rêgo e Rodrigo 
Pinheiro Nobre, ambos sob o cargo 
de Procurador do Estado de terceira 
Classe da PGE.

>> Elas por Ela. O protagonismo 
feminino tem inspirado mulheres 
em todo o país a resistirem e 
superarem retrocessos em diversos 
setores da sociedade e na capital 
potiguar o dia 24 de janeiro será 
marcado pela solenidade do Prêmio 
Elas Por Ela 2018 - Mulheres que 
Fazem História, que homenageará 
personalidades reconhecidas 
nacionalmente,  cidadãs que 
transformaram as suas vidas e seus 
mundos com garra e superação.  
O evento acontecerá no auditório 
do CTGAS, às 18h30. A premiação 
contará com mulheres que se 
destacaram no ano de 2018 em 
diversos segmentos, de acordo como 
a idealizadora da Revista Elas 
por Ela, a empreendedora social e 
fotógrafa potiguar Kalina Veloso.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

A visita da 
governadora 

Fátima Bezerra 
a São Gonçalo 
do Amarante, 

ao lado do casal 
secretário de 

Desenvolvimento 
Jaime Calado e 

senadora Zenaide 
Maia, terminou 

com o famoso 
Picolé de Caicó

Atriz potiguar 
Titina Medeiros 
gravou com 
elenco estrelado 
- Caio Castro, 
Osmar Magrini, 
Whindersson 
Nunes, entre 
outros - para a 
série de humor “Os 
Roni”, que será 
exibido em abril 
pelo Multishow

Priscilla de
Sousa arrasando na 
White Party 2019

Instagram

João Neto

17.01.2019

Em clima de verão, as 
belas  Bia Santa Rosa, 

Gabriela Alves e Ana 
Paula Diniz

Instagram
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Anitta está escrevendo uma 
nova história de amor. Na quarta, 
a cantora apareceu pela primeira 
vez em uma foto ao lado do amado. 

David Brazil confirmou o ro-
mance entre ela e o empresário 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Com alto poder de comunicação, você saberá 
convencer os colegas das suas ideias. É possível 
que tenha problemas para dar andamento a 
estudo. Sexualmente, vai se revelar autoconfiante.

Atenção aos seus pressentimentos sobre as 
pessoas em geral. Não terá cabeça para lidar 
com contas: adie isso. No amor, estará com 
muita energia para se divertir e passear.

No ambiente profissional, é melhor ouvir mais e 
falar menos. Talvez tenha problema com seguros 
ou documentos. Poderá se interessar por pessoa 
misteriosa e batalhar para se fazer notar.

Não é um bom dia para lidar com grana: a 
tendência é se aborrecer. A relação com os colegas 
de equipe pode ficar competitiva. Cuidado com as 
palavras para não queimar seu filme na paquera.

A Lua vai acentuar sua simpatia e seu talento 
para vender suas ideias. Ótima oportunidade 
para se desculpar com quem pisou na bola de 
bobeira. Tente pressionar menos seu par.

No serviço, o clima estará tenso e podem 
ocorrer desentendimentos. Sua grana deverá 
render! Aja com paciência na paquera: sob 
pressão, a pessoa amada vai se assustar. 

Seu emprego vai encher você de orgulho e, 
por isso, irá se dedicar ao máximo. Poderá se 
magoar facilmente, mas não leve tudo para o 
lado pessoal. Deixe o passado para trás.

Você vai demonstrar concentração para 
executar as tarefas no serviço. Aproveite os 
conselhos dos colegas mais velhos. Seu humor 
instável deve atrapalhar a paquera.

Poderá desenvolver muitas atividades 
profissionais ou se envolver em diferentes 
projetos, o que talvez confunda suas ideias. 
Seja discreto(a). 

Situações indefinidas na carreira deverão se 
resolver, trazendo êxito. Faça uma coisa de 
cada vez para não se atrapalhar. Jogue charme 
para se aproximar de quem deseja.

Você vai se entregar de corpo e alma na carreira 
e buscar pessoas com ideais iguais aos seus. No 
amor, sua intenção será assumir compromisso 
caso esteja conhecendo alguém.

Suas ideias estarão inspiradas, podendo renovar 
processos no trabalho. Resolva assunto ligado 
à carreira com calma. Terá pique para paquerar, 
pois não vai querer ficar sem um amor.

Gabriel afirma a Judith que Luz pode ir ao casarão recolher livros para a biblioteca. Gabriel revela aos guardiães o 
ocorrido com León, e orienta Machado a intimar Sampaio a depor. Valentina alerta Sampaio para negar o crime na 
delegacia. Laura e Olavo vão para São Paulo. Marilda suborna Robério para conseguir água da fonte. 

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)

Cris/Julia descobre o segredo de Maristela. Gustavo suborna Graça para que ela diga a Cris/Julia que 
Danilo a deixou, e Teresa ouve. Otávio questiona um enfermeiro sobre o estado de saúde de Danilo. Isabel 
faz insinuações sobre Cris para Ana e Flávio. André afirma a Ana que Cris ficará bem. 

ESPELHO DA VIDA

Marocas diz a Samuca que não pode abandonar a família. Petra recusa a proposta de Lúcio. Mariacarla avisa a 
Lúcio que Livaldo retirou a ação que movia contra Samuca. Miss Celine conta a Marocas que Kiki e Nico foram 
impedidas de dar início ao ano letivo. Helen não aprova as atitudes de Petra e Mateus contra os congelados. 

O TEMPO NÃO PARA

David Brazil entrega romance
de Anitta: “É um príncipe”

NOVO AFFAIR
Instagram / Reprodução

Cantora estaria namorando Ronan Souza

Na quarta, a cantora 
apareceu pela primeira
vez em uma foto ao lado
do amado

Ronan Souza.
“Além de ser um príncipe lindo 

de viver, é um encanto de pessoa, 
gente boa, pés no chão. Amei de 
verdade”, disse o promoter, que fez 
há poucos dias um passeio de lan-
cha com o novo casal em Cabedelo, 
na Paraíba.

David encheu o novo amor de 
Anitta de elogios e afirmou que ele 
é pura simpatia. “O mais importan-
te, trata a todos com muito carinho 
e respeito. Ela merece, formam um 
casal em total sintonia”, declarou.

PASSATEMPO
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AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

O Município de JOÃO CÂMARA/RN, TORNA PÚBLICO que às 09h45min do dia 31 de ja-
neiro 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. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados, na Sala do Setor de Licitações/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂ-
MARA/RN, Rua Jerônimo Câmara, nº. 50, Centro, em dias úteis, no horário das 08h00min 
às 12h00min. Ainda, poderá ser solicitado através do email cpl_joaocamara@hotmail.com 
ou nos sites inframencionados: www.liciafacil.tce.rn.gov.br - www.licitacaojoaocamara.com.br  

João Câmara/RN, 16 de janeiro de 2019.
Erivanildo Bandeira Bezerra -  Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ANTÔNIO FELIPE DE SOUZA – ME – CNPJ. 18.491.673/0001-57, torna público que está re-
querendo à  Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEMUR,   a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para Panificadora, localizado na  R. Luís Jerônimo 
Bezerra, 259, Emaús, município de Parnamirim/RN.

ANTÔNIO FELIPE DE SOUZA
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

IZAIAS DOMINGOS DE QUEIROZ NETO, inscrito sob o CNPJ nº 10.946.289/0001-90, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de panificação, 
localizada na Rua Padre Florêncio, 04, Centro, Governador Dix-Sept Rosado - RN.

IZAIAS DOMINGOS DE QUEIROZ NETO
Representante Legal

ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE AGUA MINERAL E DOS REVENDE-
DORES AUTORIZADOS DE GÁS GLP DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ASSOGUÁS/RN CNPJ – 23.374.057/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO
O Presidente da ASSOGUÁS, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto, vem, por 
meio do presente, CONVOCAR todos os associados, para ASSEMBLEIA GERAL para 
deliberar sobre as seguintes pautas a) REFORMA ESTATURAIA, b) E ELEIÇÃO, com vis-
tas à eleição para os cargos de Diretoria, Suplentes, e Conselho Fiscal. A Assembleia Geral 
de Eleição será realizada no dia 20 de Fevereiro de 2019, na Cidade de Parnamirim/RN, 
Estado Do Rio Grande Do Norte, iniciando a partir das 09h30(nove horas e trinta minutos 
da manhã), em primeira votação, o registro das chapas dar-se-ão na secretaria mantida na 
sede Provisória da ASSOGUÁS, no horário das 08h00min às 12h00m na forma do Estatuto 
e durante o período compreendido de 21 de Janeiro de 2019 à 25 de janeiro de 2019.  no 
seguinte endereço:  – Rua Pedro Luiz da Silva nº 21 Bela Parnamirim/RN CEP: 59.142-760.       

Natal 16 de Janeiro de 2019

Jose Tertuliano Santiago de lima - Presidente
CPF: 010.876.964-02

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ 
nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação na MODALIDADE TOMADA 
DE PREÇOS, no dia 04/02/2019 as 09h00min OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
R E C A D A S T R A M E N T O  E  C A D A S T R A M E N T O  I M O B I L I Á R I O  C O M 
GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMÉTRICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E 
PLANEJAMENTO. O Edital e seus anexos na integra quem interessar encontra-se a 
disposição no Núcleo Administrativo localizado na Praça Jose Varela, nº 78, Centro, CEP 
5 9 . 5 1 0 - 0 0 0 ,  A f o n s o  B e z e r r a / R N ,  a s s i m  c o m o ,  n o  e - m a i l : 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/.

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3218/2018:

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

A COMISSÃO

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 29 de janeiro de 2019, às 10h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001/2019 para registro de preço, objetivando seleção de empresa para o Contratação de 
empresa para fornecimento de gás GLP (P-13), água mineral e vasilhames (Gás GLP P-13 kg e 
de água mineral capacidade 200ml, 500ml, 1,5ml e de 20 litros), destinados ao atendimento das 
secretarias Municipais da Administração Pública Municipal. O Edital encontra-se disponível na 
sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário 
das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

Campo Redondo/RN, em 16 de janeiro de 2019.
José Jailson Pereira

Pregoeiro

Touros/RN, 16 de janeiro de 2019
Thiago Antunes Bezerra

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará 
realizar a licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material hidráulico e de 
construção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. Data/hora/local: 30 de janeiro de 2019, às 09 Horas, Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 
28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e 
Seus Anexos estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no 
Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

 PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 004/2019 – PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

Touros/RN, 16 de janeiro de 2019
Thiago Antunes Bezerra

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 005/2019 – PMT

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: Registro de 
preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e entrega de água 
mineral natural, destinada a atender as necessidades das Secretarias municipais e dos 
demais setores que compõem a Prefeitura Municipal de Touros/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data/hora/local: 31 de 
janeiro de 2019, às 09 Horas, Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de 
Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O 
Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário Das 08h às 14h, no site 
http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: Registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva bem como instalação, desinstalação e reinstalação em 
todas as unidades de ar condicionado, inclusive centrais e Split, geladeiras, frigobar e 
bebedouros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. Data/hora/local: 31 de janeiro de 2019, às 14 Horas, Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – 
Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis 
na Comissão Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário Das 
08h às 14h, no site http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 006/2019 – PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

Touros/RN, 16 de janeiro de 2019
Thiago Antunes Bezerra

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação
Telma Maria Araújo Bezerra de Castro

O Município de Touros-RN, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF N° 14.779.349/0001-88, representado por sua 
Gestora, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quem possa interessar que FICA 
REAPRAZADO o início do período de inscrições para os dias 06 e 07 de fevereiro de 2019, em 
virtude da modificação do Edital. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destina-se à 
contratação temporária de Supervisor e Visitador do Programa Criança Feliz (PCF), por 
tempo determinado, nos Termos do Inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, da Lei Federal 
de nº 8.745/1993, em conformidade com o Decreto de n° 8.869, de 5 de outubro de 2016 – SNAS e 
Lei Nº 13.257, de 8 de março de 2016. O Edital com exigências, atribuições do cargo, 
remuneração, critério de classificação e demais informações encontram-se afixado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Touros/RN e no site htpp://touros.rn.gov.br. Maiores 
informações poderão ser emitidas na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, 
Cidadania e Habitação, endereço: Avenida José Mário de Farias, nº 262, Centro, Touros/RN.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 001/2019 – FMAS

Touros/RN, 16 de janeiro de 2019

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

AVISO DE REAPRAZAMENTO
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Prefeitura faz estudos para identificar 
níveis de poluição sonora em estádios

NOVIDADE

Divulgação / PMN

Na primeira partida alvo da pesquisa (América x Potiguar), sons emitidos pelas torcidas chegaram a 
alcançar, dentro da Arena das Dunas, cerca de 90 decibéis (dB); padrão para áreas mistas é de 50dB

Um novo estudo sobre polui-
ção sonora está levando os fiscais 
ambientais da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) à 
Arena das Dunas e ao estádio Fras-
queirão para conhecer os impactos 
causados pela energia sonora pro-
duzida pelos torcedores durantes às 
partidas de futebol. As rodadas do 
Campeonato Estadual estão sendo 
usadas como observatório pela equi-
pe de fiscais que medem os ruídos 
antes do início dos jogos, durante e 
nos intervalos de cada partida.

A primeira medição ocorreu no 
último domingo, 13, no jogo entre 
América x Potiguar, que terminou 
com um empate pelo placar de 1 a 
1. Segundo o supervisor de Fisca-
lização de Poluição Atmosférica e 
Sonora da Semurb, Gustavo Szila-
gyi, o estudo poderá servir de base 
para ações de políticas públicas que 
venham a surgir futuramente, en-

cabeçadas pela Prefeitura do Natal.
“Esse diagnostico não gerará a 

aplicação de punição para os clubes 
ou federação. Ter esses dados em 
mãos será útil para todos aqueles 
que venham a investir no entorno 

dessas áreas esportivas, uma vez 
que indicará como é o comporta-
mento desses ambientes em dias de 
jogos de futebol”, explicou Szilagyi.

Na primeira partida alvo da 
pesquisa, os sons emitidos pelas tor-

cidas chegaram a alcançar, dentro 
da arena, cerca de 90 decibéis (dB), 
medida física do som. O padrão pa-
ra áreas mistas definidas pela AB-
NT e de 55 dB durante o dia e 50 dB 
após às 22h.

“Foram coletadas 30 amostras 
de som a cada 10 minutos e para 
a surpresa da equipe, às áreas ex-
ternas não sofreram alteração com 
a movimentação. Os maiores picos 
de ruído aconteceram durante o fi-
nal da partida, momento no qual a 
torcida buscava, ao cantar, motivar 
os jogadores”, comenta Szilagyi.

Ao final do Campeonato Esta-
dual, a equipe de fiscais da Semurb 
anunciará ao público qual foi a tor-
cida mais animada.

O projeto da Semurb ainda esta 
sem um nome oficial e a população 
pode contribuir com sugestões até o 
dia 31 pelo e-mail:semurb.impren-
sa@gmail.com. l

Primeira medição ocorreu no último domingo, 13, no jogo América x Potiguar

POLÊMICA

Safern denuncia condições do 
gramado do Estádio Frasqueirão

José Aldenir / Agora RN

O Sindicato dos Atletas Profis-
sionais de Futebol do Rio Grande 
do Norte (Safern) entrou, nesta 
quarta-feira, 16, com uma denún-
cia junto ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT) contra as condi-
ções do gramado do Estádio Fras-
queirão, escolhido para abrigar o 
clássico-rei entre ABC x América 
no próximo domingo, 20, pelo 

Campeonato Potiguar.
O documento, assinado pelo 

presidente do Safern, Felipe Au-
gusto Leite, cita que o gramado 
do estádio Alvinegro está sofrendo 
com uma praga de gafanhotos, 
situação que “coloca em risco a 
saúde e a integridade física dos 
atletas” que participarão do jogo, 
sejam eles de ABC, dono do equi-

pamento, ou de América.
Ainda no texto, o Safern diz que, 

“diante da realidade, a mudança do 
local da partida para a Arena das 
Dunas parece a solução pertinente, 
razão pela qual pugna a devida ur-
gência (solicitada na denúncia) no 
sentido de mediar uma solução junto 
a FNF, os clubes envolvidos e a (pró-
pria) entidade.” l Gramado está sofrendo com pragas


