
NATAL
Terça-feira,
22 de janeiro de 2019 
Edição nº 475 | ano 3

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

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

Fátima pedirá encontro 
com Bolsonaro e Guedes

Levantamento do Conselho Federal de Medicina mostra que gasto com saúde em 93 dos 167 municípios do Rio 
Grande do Norte caiu em 2017 com relação a 2014. Em compensação, Guamaré desponta com 6° lugar no País.

Em reunião com deputados e senadores eleitos, 
governadora pediu ajuda para captar verba federal.
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Parlamentares do RN a partir de fevereiro conheceram situação financeira do Estado
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Turistas na praia do Amor, em Pipa Novo presidente do TCE, Poti Júnior
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Turismo potiguar 
projeta crescimento 
com fim da exigência 
do visto para turistas

Tribunal de Contas 
quer devolver ao 
poder público cinco 
vezes o que gasta

Governo federal espera triplicar 
receita do turismo internacional 
com visitantes de Estados Unidos, 
Austrália, Japão e Canadá.

Intuito é compensar os gastos da 
corte com fiscalizações que resultem 
em devolução de verbas gastas 
equivocadamente por gestores.

Verba da saúde cai em 
56% das cidades do RN
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Presente generoso

O último grande Refis, concedido pelo governo federal 
durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, perdoou 
R$ 47,4 bilhões em dívidas de 131 mil contribuintes, de 

acordo com o balanço final do programa de parcelamento de 
débitos tributários. O restante – R$ 59,5 bilhões, ou pouco mais da 
metade da dívida original – foi parcelado em até 175 prestações. 
Os parcelamentos especiais permitem que empresas refinanciem 
dívidas com descontos sobre juros, multas e encargos. Em troca, o 
governo recebe uma parcela da dívida adiantada, mas abre mão de 
uma parcela do que ganharia com juros e multas.

>> Levaram falta. O senador 
eleito Styvenson Valentim (Rede) 
e os deputados reeleitos Fábio 
Faria (PSD) e Walter Alves 
(MDB) faltaram ao encontro desta 
segunda-feira com a governadora 
Fátima Bezerra. À coluna, Walter 
informou apenas que “não pôde ir”. 
Já Capitão Styvenson e Fábio Faria 
não justificaram as faltas.

>> Pires na mão. No encontro 
de ontem, Fátima pediu aos 
deputados e senadores eleitos 
ou reeleitos que escolham um 
nome para participar do Fórum 
de Diálogos com a Sociedade, que 
vai ser instituído pela sua gestão. 
Além disso, a governadora solicitou 
que a bancada assinasse o pedido 
de uma audiência conjunta com 
o presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro Paulo Guedes (Economia).

>> Previdência 1. O presidente 
interino da República, 
Hamilton Mourão, defendeu 
nesta segunda-feira que haja 
uma regra de transição para 
aumentar a exigência do tempo de 
contribuição dos militares para a 
aposentadoria, dos atuais 30 para 
35 anos, e também o pagamento de 
contribuição pelas pensionistas.

>> Previdência 2. O vice-
presidente - que assumiu a 
Presidência enquanto o presidente 
Jair Bolsonaro participa de 
compromissos no Fórum Econômico 
Mundial, na Suíça - já tinha 
defendido as duas modificações 
como cota de “sacrifício” da 
categoria militar à reforma da 

“Esperamos que 
rapidamente 

mude o governo da 
Venezuela”

Presidente Jair Bolsonaro, ao chegar
ao Fórum Econômico Mundial em Davos, 

na Suíça, nesta segunda-feira, 21

>> Segurança. O deputado 
estadual Kelps Lima 
(Solidariedade, foto) vai 
apresentar um projeto de lei na 
Assembleia Legislativa que tem 
o objetivo de dar mais “segurança 
jurídica” para policiais militares 
trabalharem. A proposta 
estabelece que a Defensoria 
Pública do Estado deve defender 
na Justiça PMs que, durante 
conflito, atinjam criminosos. 
“Confiando que tem respaldo 
para exercer sua profissão com 
a energia e no modelo de ações 
que a Constituição e a Legislação 
permitem, o policial se empenha 
com mais vigor na defesa da 
sociedade”, explica Kelps.

Previdência do governo Bolsonaro, 
que é um capitão reformado. No 
Brasil, as regras atuais permitem 
que militares, homens e mulheres, 
se aposentem com salário integral 
após 30 anos de serviços prestados.

>> Novo juiz. O Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) vai empossar 
na quinta-feira, 24, em sessão 
solene, o juiz Ricardo Tinôco de 
Góes como membro da corte. Ele 
substituirá o juiz André Luís de 
Medeiros Pereira, que encerra o seu 
biênio em 23 de janeiro de 2019. 
Na ocasião, também será realizada 
a posse da juíza Érika de Paiva 
Duarte Tinôco, que ocupará o cargo 
de membro suplente.

>> Extraordinário. Os vereadores 
de Natal se reúnem na próxima 
quarta-feira, 23, para uma sessão 
extraordinária. Cinco projetos de 
lei estarão na pauta. Um deles 
vai ao encontro das medidas de 
contenção de gastos anunciadas 
pelo novo presidente da Casa, 
Paulinho Freire (PSDB): a união 
de comissões temáticas. O objetivo 
é, ao juntar comissões, o número 
de reuniões seja diminuído – o que 
reduz a despesa da Casa de uma 
maneira geral.

>> Sentença. A Justiça condenou 
o Governo do Estado a pagar R$ 
17,6 milhões a duas construtoras 
responsáveis pela construção da 
Ponte Newton Navarro, em Natal. 
O valor, referente a aditivos no 
contrato original para construção, 
era contestado por ambas as partes.

José Aldenir / Agora RN
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Um verdadeiro “festival de 
besteiras” está acontecendo no 
Brasil através das redes sociais. 
As pessoas não têm limite nas 
postagens. Mediocridades, calúnias, 
difamações e agressões fazem 
parte do dia a dia da maioria dos 
internautas. E não se tem notícia 
de que alguém foi punido pelos 
excessos. É preciso que sejam 
estabelecidas regras de conduta para 
disciplinar o uso da internet. As redes 
sociais transformaram-se num mundo 
paralelo de acusações, mentiras 
e toda espécie de postagens sem 
se levar em conta a honra dos 
outros. O mundo virou de cabeça 
para baixo, e, com ele, os valores 
morais, principalmente da família. 
O que era feio ontem já não é mais 
hoje, e o bonito virou feio. Um dado 
interessante: determinadas pessoas 
que se pensava ter uma boa cabeça, 
postam mediocridades insuportáveis, 
desfazendo conceitos que se tinha 
antes. É como se todo mundo fosse 
nivelado por baixo. Devido ao uso 
indiscriminado de mensagens, as 
decepções acontecem a toda hora. E 
não se tem para quem apelar.

Festival de besteiras

Leitura rápida1
>> Potencial candidato 
O advogado Fernando Bezerra, 
executivo da Fiern, deverá ser o 
candidato do Solidariedade a prefeito 
de Caicó nas eleições de 2022. Na 
última eleição, Fernando, que é ligado 
politicamente ao deputado João 
Maia (PR), foi candidato a deputado 
estadual, mas não conseguiu se eleger.  

>> Nome em Ascensão
Em Jucurutu, cresce o nome de 
Julinho Queiroz, 
atualmente filiado 
do PP, para prefeito. 
Julinho, como 
é conhecido no 
município, poderá 
mudar de partido em 
razão de convites 
que tem recebido de várias lideranças 
políticas do Estado. Já o deputado 
eleito Benes Leocádio, assumirá o  
comando do PRB no Rio Grande do 
Norte. Vários prefeitos que seguem 
a orientação política de Benes 
acompanharão o ex-presidente da 
Femurn na filiação do novo partido.

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora
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Fátima reúne deputados e senadores 
e pede ajuda para obter verba federal

ENCONTRO

José Aldenir / Agora RN

Governadora defendeu que parlamentares votem a favor do projeto de lei que autoriza a Petrobras
a vender até 70% do seu direito de exploração na camada pré-sal, para que recurso chegue ao RN

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), reuniu 
nesta segunda-feira, 21, em Natal, 
os deputados e senadores que re-
presentarão o Estado no Congresso 
Nacional na legislatura que começa 
no próximo dia 1° de fevereiro.

Na reunião com os congressistas, 
Fátima solicitou apoio na obtenção 
de recursos federais para o Estado. A 
governadora defendeu que os depu-
tados e senadores votem a favor do 
projeto de lei que autoriza a Petro-
bras a vender até 70% do seu direito 
de exploração na camada pré-sal, a 
chamada cessão onerosa. Parte do 
dinheiro resultante da operação, 
segundo a matéria que tramita no 
Congresso, seria destinada para es-
tados e municípios.

“Se o projeto for aprovado, essa 
venda deverá trazer para o Estado 
R$ 400 milhões, e isso vai servir 
rapidamente para repor alguns pas-

sivos”, comentou o controlador-geral 
do Estado, Pedro Lopes.

Fátima Bezerra também disse 
aos parlamentares que vai enviar 
para a Assembleia Legislativa no 
mês que vem um pedido de autori-

zação para contratar empréstimo 
junto ao Banco do Brasil dando como 
garantia a obtenção de royalties da 
produção mineral de 2020, 2021 e 
2022. A governadora já tem aval dos 
deputados estaduais para antecipar 

os royalties de 2019, mas a operação 
não avançou no Banco do Brasil 
porque o Estado tem dívidas junto à 
instituição.

Para endossar o pedido de apoio 
à bancada, a equipe do Governo do 
Estado disse que a nova administra-
ção vai adotar medidas para conter 
gastos e aumentar a arrecadação. 
Fátima explicou que herdou uma 
dívida de R$ 2,3 bilhões do governo 
anterior e um déficit de R$ 1,8 bilhão 
para o orçamento de 2019.

A bancada federal assumiu o 
compromisso de apoiar o governo 
estadual na busca de recursos ex-
tras que dependem de autorização 
e liberação da União. Entre outras 
prioridades estão a conclusão das 
obras da Reta Tabajara, o complexo 
da Av. Maria Lacerda e obras de ha-
bitação e segurança hídrica, além da 
conclusão da Barragem de Oiticica, 
em Jucurutu. l

Deputados federais e senadores eleitos estiveram na Governadoria ontem

CUSTO-BENEFÍCIO

Tribunal de Contas quer devolver
cinco vezes o valor de sua despesa

José Aldenir / Agora RN

A nova presidência do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande 
do Norte (TCE/RN) quer devolver 
para a sociedade, nos próximos dois 
anos, um valor cinco vezes maior do 
que a sua despesa. O intuito é com-
pensar os gastos da corte devolvendo 
aos cofres públicos quantias gastas 
de forma equivocada pelos gestores 
públicos, a partir de ações de fisca-
lização que gerem multas, ressarci-
mentos e economia de recursos.

O objetivo está no Plano de Di-
retrizes aprovado no dia 9 de janeiro 
pelo presidente do tribunal, o conse-
lheiro Francisco Potiguar Cavalcanti 
Júnior (Poti Júnior), recém-empossa-
do no cargo. Elaborado a partir das 
metas estabelecidas no Plano Estra-
tégico 2015-2021, o novo documento 
fixa resultados a serem alcançados 
pelo TCE/RN entre 2019 e 2020.

Segundo o Plano de Diretrizes, o 
propósito é “otimizar a aplicação dos 
recursos financeiros” e “aferir retor-

no à sociedade das ações de controle 
externo do TCE/RN”. Com a meta, a 
gestão do tribunal quer que a relação 
entre o benefício gerado pelas ações 
de fiscalização e o orçamento da cor-
te supere a proporção de 500%, isto 
é, que o valor “arrecadado” com as 

ações de controle externo seja pelo 
menos cinco vezes maior que a des-
pesa da instituição.

São fiscalizados pelo TCE/RN 
gestores de prefeituras, câmaras 
municipais, secretarias de Estado e 
o próprio Governo do Estado, além 
de seus órgãos. Anualmente, sobre-
tudo as prestações de contas dos 
órgãos passam pelo crivo dos conse-
lheiros, que julgam irregularidades 
e podem determinar o ressarcimento 
de recursos aos cofres públicos.

De acordo com o Tribunal de 
Contas, a meta já foi alcançada em 
2017, quando os números da corte 
foram consolidados pela última vez. 
Naquele ano, o TCE/RN empenhou 
despesas na ordem de R$ 78,5 mi-
lhões, enquanto devolveu à socieda-
de, por meio de suas ações de fisca-
lização, mais de R$ 402,4 milhões. 
“Para cada R$ 1,00 investido no 
TCE/RN, a sociedade teve um retor-
no de R$ 5,12”, informou o órgão. l

Presidente do TCE/RN, Poti Júnior

SUPREMO

Fux envia à primeira 
instância ação contra 
candidatura de Renan

O vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz 
Fux, decidiu encaminhar à Justiça 
Federal do DF uma ação popular 
contra uma eventual candidatura do 
senador Renan Calheiros (MDB-AL) 
à presidência da Casa.

A ação foi movida por Rubens 
Alberto Gatti Nunes, coordenador 
nacional do Movimento Brasil Livre 
(MBL), que sustenta que Renan 
“não possui bons antecedentes na 
Justiça”, já que “responde a inúmeras 
investigações” perante o Supremo. A 
eleição será no dia 1° de fevereiro. l

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Ministro do STF Luiz Fux
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> RETRATO
Os números são oficiais: 
a previdência paga a 378 
mil segurados militares e 
a 683 mil servidores públi-
cos. Os militares são mais 
da metade dos servidores 
públicos. Todos são iguais 
diante da lei?

>> ORA...
Isentar só os militares 
e gravar os servidores 
públicos é repetir o erro da 
reforma feita nas relações 
de trabalho. Erro que o 
eleitor puniu nas urnas 
com o rigor que o voto 
livre impõe aos perversos.

>> BRILHO
Depois de lançar, março do 
ano passado, A Vingança, 
seu romance de estréia, o 
jornalista Antônio Melo 
teve um conto selecionado 
para a antologia ‘Tempo 
Insólito’, da Scortecci. Já 
nas livrarias. 

>> IMORTAL
Um grupo de imortais vem 
defendendo a presença 
de Osair Vasconcelos na 
Academia Norte-Rio-Gran-
dense de Letras. Osair, 
macaibense, é hoje um dos 
nossos melhores contado-
res de história. 

>> SEGREDO
O que vem fazer aqui um 
representante da Nun-
ciatura Apostólica, como 
revelam os cochichos das 
sacristias na Arquidiocese 
de Natal? Olhar de perto 
uma Cúria ameaçada pelo 
demônio da inveja?

>> PLURAL
Conrado Carlos assumiu o 
portal Substantivo Plural, 
originalmente criado pelo 
jornalista Tácito Costa. 
Sua idéia é erguer um 
grande mural com os prin-
cipais nomes da literatura 
aqui do Estado.

>> CENA
Foi o secretário de planejamento da então governadora Wilma de 
Faria, Wagner Araujo, quem primeiro evitou que o governo fosse bater 
às portas do Tesouro e submetesse a gestão aos seus ditames. Wagner 
fez a primeira grande negociação com o Banco do Brasil, a exclusivi-
dade da conta do governo. E Wilma governou com um colchão de R$ 
200 milhões, e assim foi possível suportar as demandas dos reajustes 
salariais. Sem o túnel que ninguém sabe onde fica a saída.

>> MEDO
Carrancuda, a Justiça 
não gostou da ideia de 
receber seu duodécimo 
constitucional aos pedaços. 
É possível, diz uma voz da 
governadoria, que essa boa 
idéia, mesmo justa com 
todos, não prospere.

>> VESPEIRO - I
Jair Bolsonaro resolveu 
mexer em vespeiro: a 
escolha direta dos reitores 
de universidades federais 
com eleição pelos conselhos 
superiores de lista tríplice, 
sem o pacto de nomear o 
mais votado. 

>> CRITÉRIO - II
A votação é a consulta, 
pelo voto, dos professores, 
alunos e funcionários. 
Quer voltar o peso dos 
votos dos professores para 
70% e não mais em pesos 
paritários. Michel Temer 
assinou o termo. 

>> SERÁ? - III
Imagina o Governo Bolso-
naro que a lista tríplice, 
com livre escolha de um 
dos três nomes, pode levar 
o Planalto a não nomear 
quem considere de esquer-
da, segundo o crivo da 
‘despetização’. 

>> EFEITO
A inquietação social que 
vive o Brasil começa a ter 
efeitos: o investimento 
estrangeiro caiu 9% de 
novembro até agora. É que 
na instabilidade política e 
social o primeiro a fugir é o 
velho capital. 

>> OLHO
Do Indormido, olhos 
alisando o relevo sensual 
de um corpo de mulher, 
a carne acesa pelo sol no 
esplendor flamejante do 
verão : ‘Do alto do Monte 
de Vênus todos os desejos 
nos contemplam”.  

Certamente, no caso de um 
simples cronista, o uso da expressão 
‘leiguice’ tenha bem mais proprie-
dade, até por sua singeleza, do que 
‘laicidade’. Se não há formação ju-
rídica da parte deste escrevinhador 
para qualificar as suas afirmações 
no campo das leis, por ser leigo, las-
treia seu direito o exercício da livre 
expressão e opinião. E é assim que 
a posição há de ser legítima, ainda 
que lhe falte aquilo que os doutos 
bacharéis costumam chamar de bom 
apuro do saber jurídico.

 Comecemos do começo, 
em que pese o pecado do pleonas-
mo. Os fatos jornalísticos têm peso 
próprio, no ritmo em que nascem 
de circunstâncias e por sua vez ge-
ram novas circunstâncias.  É bem o 
caso das denúncias que envolvem o 
ex-assessor do senador eleito Flávio 
Bolsonaro nos arabescos de um no-
ticiário no qual é personagem ativo. 
Não o filho de Jair Bolsonaro, mas 
do Presidente da República, caracte-
rizando a condição de maior proemi-
nência da vida pública. 

Como se não bastasse, e por isso 
mesmo, o Presidente da República 
será sempre cercado de circunstân-
cias e de uma liturgia que exige cui-
dados. É personagem forte, daí todo 
o noticiário intenso a partir do que 
constatou um relatório do Conselho 
de Controle de Atividades Financei-
ras, Coaf, ao perceber o que cha-
mou de estranha movimentação de 
depósitos bancários numa mesma 
conta e feitos pela mesma pessoa, 
no caso, do então deputado estadu-
al pelo Rio, Flávio Bolsonaro.

A suspeita não envolve o hoje 
senador, mas o deputado carioca, 
portanto, bem antes de sua eleição 
agora. Ele mesmo declarou não ser 
investigado, e não é. E que era o pri-
meiro interessado em que tudo fos-
se esclarecido. Não era. No seu pedi-
do ao Supremo Tribunal Federal de 
vedação à investigação, causou nova 
estranheza, agora colocando-o no 
rol dos estranhamente interessados, 
alegando um direito que não tinha e 
expondo um temor que desmonta e 
destrói a sua isenção.

Como declarou um ministro que 
teve o nome preservado, o pedido 
do filho do Presidente da República, 
desastroso e desastradamente aca-
tado pelo ministro Luiz Fux, é uma 
confissão de culpa. Como efeito, não 
só provocou uma dura declaração de 
Marcos Aurélio, o ministro relator do 
feito, ao classificar de lixo e assim an-
tecipar a sua negativa ao despacho 
do colega Fux, o que transformou 
o senador eleito Flávio Bolsonaro, 
agora sim, em personagem ativo da 
investigação. 

O estado de tensão que o pre-
sidente Jair Bolsonaro não soube 
distender depois da posse, e até 
estimula com atuação desabrida nas 
redes sociais, parece que vai geran-
do monstros no útero perverso da 
opinião pública sem descontrole. Os 
vetores da formação das dúvidas e, 
depois, dos juízos de valor, não se 
submetem aos generais. Nem a nin-
guém. Por uma razão muito simples: 
os fatos são gerados por circunstân-
cias que por sua vez geram novas 
circunstâncias. E ponto final. 

Fatos e circunstâncias

PALCO CAMARIM

“Os fantasma são
 frutos do medo...” 

Machado de Assis, escritor.
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 22 a 27 de janeiro de 2019, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual 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
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Queijo mussarela Biana
Peça

17,89
KG

R$ 5,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 355ml

2,99
GARRAFA

R$

Leite em pó 
Itambé 
Pacote c/ 
200g

4,29
PCT.

R$

O MINISTÉRIO 
DA SAÚDE ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO 

ATÉ 2 ANOS DE 
IDADE OU MAIS.

Bebida láctea 
Showkinho
Unidade c/ 200ml 0,39

UNID.

R$
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Queijo 
parmesão 
ralado 
Parmissimo
Pacote 
c/ 100g

Água mineral sem 
gás Ster Bom
Garrafa c/ 1,5L

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

6,49
PCT.

R$ 1,29
GARRAFA

R$

8,79
GARRAFA

R$

13,29
PCT.

R$

Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Vinho tinto seco 
Chalise 
Garrafa c/ 750ml

8,59
GARRAFA

R$ 33,90
GARRAFA

R$

Whisky Passaport 
Schotch
Garrafa c/ 1L

Massa espaguete 
Bonsabor
Pacote c/ 500g

1,29
PCT.

R$

3,59
PCT.

R$ 5,89
PCT.

R$

2,35
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$

16,99
EMB.

R$

29,90
UNID.

R$

46,90
PCT.

R$

11,49
KIT

R$Biscoito 
de maizena 
Fortaleza
Pacote c/ 400g

Amendoim 
japonês Aro
Pacote c/ 500g

Água sanitária 
Dragão
Unidade c/ 2L

Desinfetante 
Omo Pisos
Refi l c/ 900ml

Sabonete Johnson’s & Johnson’s
Embalagem c/ 12 unidade c/ 80g

Squeeze Enjoy 
Sports Invicta

Fralda Pampers 
Confort Sec
Pacote mega, 
diversos tamanhos

Kit Seda
Diversos tipos, 
shampoo c/ 325ml + 
condicionador c/ 325ml

Café Pilão
Pacote c/ 250g

3,79
PCT.

R$

Feijão-preto 
T1 Kicaldo
Pacote c/ 1kg

Milho-verde Quero
Unidade c/ 200g

Chocolate Bis Xtra
Unidade c/ 45g

4,79
PCT.

R$ 1,29
UNID.

R$ 2,09
UNID.

R$

Extrato 
de 
tomate 
Elefante
Unidade 
c/ 340g

2,99
UNID.

R$

12,49
UNID.

R$

48,90
UNID.

R$ 59,90
UNID.

R$12,89
PCT.

R$

Detergente 
em pó Tixan
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2kg

Mangueira 
trançada 
West
Unidade 
c/ 20m

Caixa térmica 
Soprano
Capacidade: 
12L, azul

Carvão vegetal 
Brasa Forte
Pacote c/ 4kg

3,79
UNID.

R$

Filme PVC Wyda
Unidade c/ 28cm x 
30m

1,42

Nesta 
embalagem, 

a unidade 
sai por:
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 22 a 27 de janeiro de 2019, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual 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.  
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Nos primórdios da existência o ho-
mo sapiens começou a cometer delitos 
e, ao passar do tempo, ao optar pela vi-
da em comunidade, as infrações foram 
sendo punidas de maneiras diferentes.

As punições mais antigas contem-
plam agressões por artefatos como 
armas brancas, tacapes, flechas, evo-
luindo para armas de fogo, até que 
a chegaram aos crimes de guerra e 
os contra a humanidade, que podem 
ocorrer tanto nas guerras, como em 
tempos de paz, dando como exemplo 
assassinatos, massacres,  extermínio, 
experimentação humana,  esquadrões 
da morte,  seqüestros, prisões injustas, 
estupro, escravidão, canibalismo, tortu-
ra e repressão política ou racial.

A inexorabilidade temporal vai 
agregando a nossa existência novas 
vivências que possibilitam novas prá-
ticas criminosas, exigindo do conjunto 
dos seres, avaliação para atualização 
permanente dos mecanismos punitivos, 
visando sempre inibir essas ações, 
mantendo assim mais humana a co-
existência pacífica entre os seres que 
levam a uma vida sadia e respeitadora 
do quadrado alheio.

Nesta passagem apareceram 
os crimes virtuais, oriundos do vasto 
universo que a internet oferta, com 
pessoas ofendendo as demais via es-
paços midiáticos, incitando terrorismo, 
expondo crianças nuas, chegando os 
diversos países a atualização de suas 
leis, para que os criminosos desse novo 
espaço tenham suas atividades puni-
das e seus atos criminalizados.

Os crimes de trânsito também foram 
tipificados, existindo ainda muita malemo-
lência com motoristas que matam utilizan-
do seus carros como meios para este fim, 
mas é correto concluir que já houve muita 
evolução neste campo.

Estes dias assisti um vídeo dando 
conta de muitos chineses mortos no 
trânsito e em acidentes triviais, pelo fato 
de estarem manuseando aparelhos ce-
lulares de maneira aluarada.

Não vai tardar para que tenhamos 
que legislar sobre isso. Pessoas estão 
sendo abandonadas da convivência por 
causa dos casamentos entre muitos se-
res e seus aparelhos. Pessoas atrope-
lando sem querer muitos por causa de 
displicência, ficando depressivos e car-
regando peso na consciência por estes 
eventos; pessoas vivendo totalmente 
fora da realidade tradicional, deixando 
filhos órfãos, esposas sem assistência 
e negligenciando o trabalho, etc.

São tantos os problemas que estão 
sendo causados, que não tardará a 
criação de penas para esses viciados 
e escravos das maquinas supridoras de 
necessidades diversas.

Que situação, rapaz...

FLÁVIO
REZENDE

jornalistaflaviorezende@gmail.com

Atualização criminal

Turismo potiguar espera crescer 
com o fim da exigência do visto

LUCRO

José Aldenir / Agora RN

Medida está em estudo pelo Ministério do Turismo e vai facilitar a entrada 
de visitantes oriundos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão

A notícia de que o Ministério do 
Turismo estuda a retirada da exi-
gência do visto de turismo brasilei-
ro para Estados Unidos, Canadá, 
Austrália e Japão deixou empre-
sários do setor no Rio Grande do 
Norte, embora todos compartilhem 
da mesma opinião: “será bom para 
o turismo, mas poderia ter vindo 
antes”. O governo federal triplicar 
a receita com o turismo interna-
cional, que hoje é de R$ 6 bilhões, 
saltando para R$ 18 bilhões.

Para o empresário do setor ho-
teleiro George Gosson, a decisão é 
animadora. “Sem dúvida, vai favo-
recer a economia do Estado em um 
médio e longo prazos. O Itamaraty 
lucrava com esses vistos, mas ago-
ra a economia, a geração de empre-
gos e renda vão melhorar com essa 
medida. Todo o Brasil será conhe-
cido. ”, detalhou Gosson.

O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH) do RN, José Odécio Junior, 
destacou que essa decisão do go-
verno federal é inteligente e opor-
tuna, principalmente porque os tu-
ristas dos quatro países – Estados 
Unidos, Canadá, Austrália e Japão 

– têm alto poder aquisitivo e o Bra-
sil inteiro vai ganhar com isso. “A 
retirada do empecilho burocrático 
motivado pelo viés ideológico tra-
rá melhorias ao setor turístico. O 
Rio Grande do Norte vai elevar o 
potencial turístico. Inicialmente, 
quem ganhará mais com isso será 
o Rio de Janeiro, a Bahia e Foz do 
Iguaçu, no Paraná, que são os três 
destinos mais procurado”, disse.

Quem também comemorou a 
notícia e espera que a medida se 
torne realidade o quanto antes é a 
secretária de Turismo do Estado, 
Ana Maria Costa. Ela, que esteve 

na Holanda finalizando o acordo 
do voo charter da Holanda a partir 
de novembro, explicou que o poten-
cial turístico não apenas da capital 
Natal, mas de todo o Rio Grande 
do Norte, contribuirá para a ge-
ração de emprego e renda, além 
de contribuir para a saída crise 
econômica o quanto antes. “Va-
mos melhorar nossa estrutura. O 
turismo histórico será fortalecido”, 
observou Ana Costa.

O presidente da Federação do 
Comércio e Serviços do RN (Fe-
comércio), Marcelo Queirzo, que 
também participou da feira turís-
tica em Amsterdã – na Holanda 
– acredita que o setor turístico do 
estado dará um grande passo na 
geração de emprego e renda caso 
o presidente Jair Bolsonaro aprove 
o estudo feito pelo Ministério do 
Turismo. “São países que não ofe-
recem risco de terrorismo. O voo 
charter da Holanda, que também 
trará turistas da Bélgica e Alema-
nha, já vai trazer 360 pessoas por 
semana ao nosso Estado. A chega-
da de turistas de outros países se-
rá melhor ainda”, acredita Marcelo 
Queiroz. l

Secretária do Turismo, Ana Costa

LIMITAÇÃO

Taxistas e motoristas de Uber divergem 
sobre regulamentação de lei em Natal

José Aldenir / Agora  RN

Os taxistas e motoristas por 
aplicativos de Natal divergem sobre 
a regulamentação do sistema de 
transporte privado na capital poti-
guar. O Projeto de Lei 103/2016 deve 
ser apreciado pela Câmara Munici-
pal em fevereiro, após a retomada do 
recesso dos vereadores.

“Queremos ter uma concorrência 
mais tranquila dentro da cidade do 
Natal. Esperamos que o Município 
faça a parte dele”, diz Genário Tor-
res, presidente da Cooperativa de 
Táxis (CoopTaxi-Natal).

Segundo ele, Natal tem hoje 
1.100 táxis circulando pelas ruas da 
cidade. Ele reclama da concorrência 
predatória exercida pelos aplicativos 
de mobilidade urbana (UBER e 99). 

Os taxistas pedem uma limitação 
para o exercício do transporte priva-
do de passageiros. “Há uma grande 
quantidade de carros fazendo o mes-
mo serviço de transporte em Natal. 

A questão é a de garantir a seguran-
ça da população”, argumenta.

O advogado Wendell Xavier, que 
representa a categoria dos motoris-
tas por aplicativos, defende a regu-
lamentação do setor, mas é contra a 
limitação dos prestadores do serviço. 
“Queremos a regulamentação, mas 
não queremos a limitação do setor”, 
diz. 

Wendell Xavier argumenta que 
a regulamentação também vai favo-
recer a economia de Natal. A propos-
ta vai permitir que o recolhimento do 
imposto ISS fique com o município. 
“Queremos que ocorra o repasse do 
ISS para o motorista pagar aqui em 
Natal. É uma forma de ajudar a eco-
nomia local”, encerra. l

Lei será apreciada em fevereiro
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“A insatisfação
é a principal 

motivadora do 
progresso” 

(Thomas Edison)

>> Todas as mulheres. 
A imagem é da fotógrafa 
americana Briana Gardener, 
residente em San Francisco, 
e faz parte do seu projeto 
“Her Place is in Skin” 
(Seu lugar é na pele), para 
mostrar todas as etnias, 
tamanhos e padrões 
estéticos das mulheres, sem 
adereços, maquiagem e 
com roupas que combinem 
com o tom das suas peles. A 
ideia é combater as formas 
insalubres de beleza.

>> Consolo. Em 2012, a DC fez 
média com a militância lgbt e 
tirou do armário um personagem 
já esquecido, o Lanterna Verde 
criado em 1940 (não o do filme 
de 2011). Agora, a série da 
Supergirl, na Netflix, fez o mesmo 
com “Sonhadora”, personagem 
insignificante da Legião dos 
Super-Heróis.

O amigão de Freedie
O cineasta austríaco Rudi 

Dolezal, 61, um dos mais íntimos 
amigos do cantor britânico Fred-
die Mercury, acaba de conceder 
uma entrevista ao jornal ameri-
cano The New York Post, onde 
revela dois fatos sobre o vocalista 
da banda Queen e que ainda era 
ignorado pelo mundo do rock.

Contou que havia um projeto 
de formação de um supergrupo 
musical integrando o escocês Rod 
Stewart, o inglês Elton John e o 
próprio Freddie, e que até o nome 
já havia sido criado: “Nose, Teeth 
& Hair”. As palavras significam 
“nariz, dentes e cabelo”, ideia su-
gerida por Rod Stewart.

“Creio que ocorreu a Rod a 
ideia do grupo com esse nome, 
porque ele tinha um grande na-
riz, Elton tinha problemas de 
queda de cabelos e Freddie tinha 
enormes dentes”, disse Dolezal 
ao diário de Nova York. Disse 
ainda que o próprio Mercury 
gozava dos defeitos alheios e dos 
dele.

Outra revelação do cineasta 
foi sobre as últimas palavras do 
cantor do Queen, ditas ao seu 
assessor pouco antes de morrer. 
Segundo Dolezal, o assistente 
lhe contou que Mercury vivia 
assistindo aos vídeos “I’m going 
slightly mad” e “These are the 
days of our lives”, que são de sua 
autoria.

O amigo lembra que durante 
os momentos mais duros da do-
ença que acometia o cantor, ele 

ficava pedindo: “coloca de novo, 
põe outra vez”, e se deliciava com 
os vídeos de Dolezal, que é au-
tor de documentários sobre ele, 
destacando um sobre o álbum 
tributo “Lover of Life, Singer of 
Songs”.

Rudi conta na entrevista 
que a última noite de Freddie 
Mercury vivo ele pediu ao seu co-
zinheiro, Joe Fanelli, que fizesse 
um banquete para seus amigos. 
Foram servidos sopa de verdu-
ra, costelas de porco com salsa 
e pasteis de maçã, tudo regado 
com champanhe francês e vodca 
gelada.

O cantor não experimentou 
nenhum dos pratos e morreu no 
dia seguinte, como já foi narrado 
num livro sobre ele escrito pelo 
jornalista Eric Frattini e pelo 
chef Andrés Madrigal. De acordo 
com Rudi Dolezal, uma doação de 
meio milhão de libras ficou como 
herança para o cozinheiro Joe 
Fanelli.

Além de ter sido um dos 
maiores amigos de Mercury, o 
cineasta também conviveu com 
outros grandes nomes da músi-
ca pop, como Michael Jackson, 
os Rolling Stones, Frank Zappa 
e Bruce Springsteen. Em 2015 
ele criou o Dolezal Backstage, 
um programa de TV contando 
seus encontros com os mitos. Já 
ganhou prêmios e em 2017 divi-
diu a direção do documentário 
“Whitney Houston, Whitney Can 
I Be Me”.

>> Banco Pan. A Caixa Econômica 
aguarda definições no TCU para 
vender 49% da sua participação 
no Banco Pan, que foi fundado 
em 1969 pelo apresentador Sílvio 
Santos como Banco Panamericano. 
O MP e a PF deveriam investigar 
como foi que a Caixa salvou o Pan a 
mando de Lula.

>> Tiroteio. Hipocrisia pura 
da grande mídia sobre a posse 
de arma. A Veja postou frase de 
um pai que perdeu um filho em 
acidente: “nunca mais compro uma 
arma”. Ora, milhares de jovens 
morrem no trânsito e no consumo 
de álcool, e ninguém desistiu de 
comprar carros e bebidas.

>> No PT. “A delação do italiano 
cita que o tráfico de dinheiro 
feito pelo Bandido Lula ocorria 
em instalações presidenciais, 
inclusive aeronaves da FAB. O 
crime não tinha limites. Confio 
que a Justiça vai apurar todos 
esses fatos. Que apodreçam 
na cadeia”. Do deputado Girão 
Monteiro, no Twitter.

>> Bandalheira. O ativista da 
vagabundagem, Guilherme Boulos, 
anda irado com a intenção do 
ministro Sergio Moro em investigar 
os esquemas corruptos que cercam 
o MTST, a orcrim das invasões de 
prédios públicos e particulares. Que 
o gesto de Moro se estenda também 
ao famigerado MST.

>> Zila Mamede. O empresário 
Paulo Coelho guarda dois tesouros 
nas paredes da sua casa de Pirangí: 
o texto original do poema “A Ponte”, 
de Zila, e dois azulejos emoldurados 
onde a poetiza transcreveu o verso 
inspirada nos rabiscos que o próprio 
PC fez em tinta preta aos 4 anos.

>> Super-heróis. Com 
lançamento em abril, o filme 
Shazam acaba de ter novo teaser 
e novas imagens divulgadas. A 
DC Comics quer repetir o sucesso 
de Aquaman. Enquanto isso, a 
revista Empire traz na capa a 
imagem da Capítã Marvel, cujo 
filme estreia em março e promete 
arrasar quarteirões.

A audiência monstruosa das
redes está matando a grande 

imprensa moribunda. 

(Felipe Guedes Rocha)

Em 2023 teremos de novo 
Bolsonaro em carro aberto
e Lula em regime fechado 

(Henrique Oliveira)

Governo descobre que tinha 
muita gente levando por fora nos 

patrocínios da Caixa. 
 (Milton Neves)

PICARDIA NAS REDES
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...do senador Renan Calheiros: 
“Olha, não quero ser presidente 
do Senado. Os alagoanos me 
reelegeram para ser bom senador, 
não presidente. 
Já fui várias vezes, em momentos 
também difíceis. A decisão caberá à 
bancada, e temos outros nomes”;

...do portal UOL: “CNN Brasil não 
será de esquerda nem de direita, 
promete Douglas Tavolaro”;

...do Jornal do Brasil: “O senador 
eleito (Flávio Bolsonaro) afirmou 
que pode estar sendo perseguido 
pelo MP por razões ideológicas 
contrárias a ele e seu pai, o 
presidente Jair Bolsonaro”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Clima de união. A senadora 
Zenaide Maia acredita que a 
bancada federal do RN eleita para 
a nova legislatura no Congresso 
Nacional irá priorizar as demandas 
do Estado em detrimento das 
questões político partidárias. Foi 
o que ela afirmou em entrevista 
exclusiva a esta colunista, no 
programa Gazeta Notícias, na TV 
Gazeta RN, nesta segunda-feira. 
Zenaide, que momentos antes  da 
entrevista participava da reunião 
dos parlamentares potiguares com  
a governadora Fátima Bezerra, 
garantiu que esse era o sentimento 
entre os participantes do encontro, 
no qual estiveram ausentes o 
senador Capitão Styvenson e os 
deputados Walter Alves e Fábio 
Faria.

>> Pauta. Da reunião com a 
bancada federal, a governadora 
Fátima Bezerra obteve o 
compromisso para obtenção de 
recursos extras que dependem 
da autorização e liberação pelo 
Governo Federal.
Ao lado dos auxiliares que 
compõem o Comitê de Gestão e 
Eficiência da administração, ela 
explicou como recebeu o Estado 
e informou as medidas do Plano 
de Recuperação Fiscal - lançado 
no segundo dia da gestão e já 
em execução - e a necessidade de 
obtenção de recursos não previstos 
em orçamento.

>> Ajuda para chegar a 
Bolsonaro. Ainda sobre a reunião 
desta segunda entre Fátima e 
parlamentares, ficou o pedido da 
petista para que os parlamentares 
do RN assinem com ela um pedido 
de audiência com o presidente Jair 
Bolsonaro e com o ministro da 
Economia Paulo Guedes. “Vamos 
juntos retomar o crescimento 
econômico e fazer do RN um 
Estado forte”, disse ela.

>> Expectativa. O Orçamento 
da União deste ano (Lei 13.808, de 
2019) autoriza o preenchimento de 
43.373 vagas no serviço público, 
além da criação de outros 4.851 
novos cargos. Esses postos de 
trabalho estão nos Três Poderes da 
União — Executivo, Legislativo e 
Judiciário, e também nas Policias 
Militar e Civil e no Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. 
A autorização não significa que 
os concursos sejam realizados. A 
informação é do portal do Senado 
Federal.

Senadora Zenaide Maia e deputada federal Natália 
Benavides marcando presença no evento sobre Justiça 
do Trabalho, nesta segunda-feira, na OAB

Governadora Fátima 
Bezerra reuniu ontem 
parte da bancada 
federal para discutir 
sobre as finanças do 
Estado. Ausências 
sentidas dos deputados 
Fábio Faria e Walter 
Alves e do senador 
Capitão Styvenson

 Lidiane Abreu e 
Itamar Oliveira na 

White Party 2019

Elisa Elsie / Governo do RN

João Neto

Instagram / Reprodução

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Espere notícias felizes no seu serviço. Você terá 
muita garra para vencer os desafios. Seu astral 
estará atraindo bons acontecimentos. Clima 
cheio de entusiasmo na paquera!

Você vai sentir muita disposição e alegria. Pode 
esperar sucesso em entrevista de emprego 
ou contato profissional. Terá prazer em 
compartilhar seus planos e sonhos com seu par.

Chance de sucesso vai surpreender você e é 
provável que arrume um trabalho novo. Pode 
fechar acordo ou assinar contrato vantajoso. O 
clima na conquista vai fluir facilmente.

Pode ganhar uma grana extra por conta de 
algum bico. Bom dia para fazer uma fezinha. Irá 
cuidar mais do seu lar com a colaboração da 
família. Paquera animada.

Poderá alcançar conquistas profissionais 
importantes com o apoio de quem deseja. 
Sorte em jogo ou sorteio. Um sonho material 
seu e do seu par deve se concretizar.

No trabalho, irá se conectar com quem 
pensa como você para conquistar apoio. Terá 
sucesso em viagem. Chance de rolar atração 
por colega ou pessoa conhecida.

Seu esforço será reconhecido no trabalho. 
Pode receber uma grana extra. Na conquista, 
terá sensibilidade para perceber o melhor 
momento de se abrir com quem ama.

Vai atrair todo mundo por conta do seu alto-
astral, inclusive colegas de trabalho. Vai desejar 
mais segurança e estabilidade no seu emprego. 
Espere sintonia e sedução no romance.

 Promessa de sucesso nos seus projetos, acordos 
e contratos, graças ao seu carisma e à sua 
inteligência. Chance de ir bem em provas ou 
testes. A dois, uma surpresa feliz se aproxima.

Aposte na sua experiência para se destacar 
em atividades profissionais. Terá jogo de 
cintura para sair de conflitos. Um bom papo 
aumentará sua segurança na relação a dois.

Urano promete surpresa boa nas finanças. 
Também há chance de conquista na vida 
profissional e maior responsabilidade em projetos. 
Na paquera, encontro cheio de animação e alegria.

Espere lucros se cuida de dinheiro ou negócios de 
outra pessoa. Vai se dar bem em treinamentos, 
cursos e estudos. Se gosta de alguém, o clima 
será de ternura e compreensão.

Geandro salva Lourdes dos moradores de rua e a leva para um hotel. Eurico se recusa a fazer o teste de 
confiança, e León assume a forma humana para obrigá-lo. Valentina descobre que León é humano e conta para 
Marcos Paulo. Eurico fracassa no teste de confiança, e Gabriel aplica o castigo no prefeito. 

 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)

Madre Joana expulsa Eugênio de seu convento. Irmã Dolores vê quando Irmã Zélia se aproxima de 
Eugênio. Dora convence Cris/Julia a procurar Hildegard para saber sobre Danilo. Priscila convida Alain para 
se apresentar em sua escola. Isabel provoca Alain por causa de Cris. 

ESPELHO DA VIDA

Vanda tenta acalmar Samuca e Elmo. Petra afirma a Marocas que precisa examinar todos para 
erradicar o vírus. Petra demite Helen e contrata Tales como seu novo assistente. Marocas acredita 
que é preciso cooperar com Petra para que sua família seja libertada. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 6

JSD
CABECEIRA

MORADAAID
NRARIDO
SOMDASS
TAFINAME

PRESENTEAR
APAONDE
NAALTAN

IGUALFIGA
IECAMARA
DPASTAP

DOCTACE
HORRIVEL

FALASAPE

Embara-
çado;

envergo-
nhado

Vaso para
levar
água

Autran
Dourado,
escritor

Band-(?),
proteção
de feridas

Nando
Reis,

cantor de 
"Sou Dela"

Museu da
capital

paulistana
(sigla)

Calma;
tranquila

Vibração
captada

pelo
ouvido
Hábito

nas festas
de Natal e 
aniversários 

Tornam
mais

aguçada 
a ponta

Arma se-
melhante
ao punhal

Sódio
(símbolo)

Bagunça;
confusão

(gíria)

Que tem a
mesma

aparência

Antônio
Lopes,
técnico

de futebol

500, em 
algarismos
romanos

Local de
trabalho
dos ve-

readores

Maior
órgão

humano

Operação
de trans-
ferência
bancária

Tomar (?)
de sumi-
ço: desa-
parecer

Código que
facilita a
entrega
postal

Sucede
ao "Q"

O antigo
"ph"

(Gram.)

Muito
ruim;

péssimo

É atribuída
aos ani-
mais nas
fábulas

Capim
para

cobrir
palhoça

Primeiro
de abril

Vias
fluviais

Tecido produzido
pelas lagartas

O numeral como
"sete" (Gram.)

Seco;
sem

umidade
Crença

Assinatura
(abrev.)

Não 
estrangeiro

A que
lugar?

Carne de 
churrascos

Sílaba 
de "tanto"
Mortais;

letais
Amuleto

usado em
colares 
Porém

Pomada;
creme

Sufixo de 
"espanhol"

Casa;
residência

Parte da
cama em
que fica
o traves-

seiro

A tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

3/aid. 5/igual. 6/morada. 9/cabeceira. 10/presentear. 12/constrangido.

Marina Ruy Barbosa usou as 
redes sociais para soltar um comu-
nicado oficial relacionado a boatos 
envolvendo um desentendimento 
com Lília Cabral nos bastidores das 
gravações de “O Sétimo Guardião”.

De acordo com o Jornal Extra, 
uma cena da novela seria gravada 

na quinta-feira, 17, com boa parte 
do elenco, incluindo Marina Ruy 
Barbosa e Lília Cabral. O horário de 
gravação, porém, sofreu um ajuste e 
Marina não conseguiu se adequar. 
De acordo com o jornal, quando ela 
finalmente chegou na gravação le-
vou um sermão de Cabral.

Marina usou as redes para es-
clarecer o acontecido, sem mencio-
nar essa possível reação de Cabral. 
No longo texto, Marina afirma que 
“nunca faltaria com o respeito e a 
consideração de deixar nenhum 
profissional esperando por pura ir-
responsabilidade”. l

Marina e Lília Cabral em suposta rixa
O SÉTIMO GUARDIÃO

TV Globo / Reprodução

Atrizes contracenam na novela da Globo

Atrizes teriam se desentendido por causa de horário de gravaçã de novela das 21h
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

DIRCELI DIAS GONCALVES TECELAGEM, CNPJ 00.728.016/0001-15, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para uma Tecelagem de Fios de Algodão sem Tingimento/Alvejamento, lo-
calizada na Rua Quintino Bocaiuva, n° 865 – São Jose – Jardim de Piranhas (RN) – 59.324-000. 

Dirceli Dias Gonçalves 
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

José Demócrito Filho, 499.264.204-78, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO 
para a extração de feldspato, localizada no Sítio Favela, s/n, Zona Rural, Equador – 
RN, CEP 59.355-000.

JOSÉ DEMÓCRITO FILHO
PROPRIETÁRIO

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2019

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decre-
to-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical 
Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 
da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, que 
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade 
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do 
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das 
Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2019, em 
conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O 
recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2019 para pessoa física e jurídica, 
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As 
guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – SRFB com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. 
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde 
tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela 
sua retirada, diretamente pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questio-
namento relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, 
à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agri-
cultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 21 de janeiro de 2019.

João Martins da Silva Junior
Presidente da Confederação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZA-
ÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO RADIÓLO-
GICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
AVISO DE SESSÃO DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que a sessão do processo em comento foi deserta. Ficando reabertos os prazos da licitação. 
A sessão pública dar-se-á no dia 04/02/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: http://macaiba.rn.gov.br/serivços/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h30min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 21/01/2019. Pregoeiro/PMM. 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

IMETAME ENERGIA LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Pré-
via de Perfuração para 01 poço petrolífero denominado CRIATIVIDADE, pertencente ao 
Campo Arribaçã, situado na Zona Rural do Município de Governador Dix Sept Rosado – RN.

Guiliano Guasti Favalessa
Diretor Comercial

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOSE EDILSON DE OLIVEIRA, CNPJ 25.530.204/0001-65, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para um comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP), sendo um classe I, localizado na Rua Francisco de Paula, n° 445 – Centro – Jaçanã 
(RN) – 59.225-000. 

Jose Edilson de Oliveira
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

OESTE ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 28.507.748/0001-02, tor-
na público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP) em favor do Complexo Eólico Seridó 
(Parques Eólicos Seridó I, II, III, IV e V), com potência de 500 MW, localizado nos municípios de 
Parelhas e Equador, zona rural, CEP 59.360-000.

Saionara Pinto Biezus
REPRESENTANTE LEGAL

Fotógrafo do Agora RN é 
eleito o melhor em esportes

PRÊMIO ACERN

José Aldenir, o ‘Joinha’, foi escolhido melhor repórter fotográfico da 
temporada com 4,34% da preferência do público; Frankie Marcone foi o 2º

O fotógrafo do Jornal Agora 
RN, José Aldenir, foi eleito o me-
lhor repórter fotográfico da crônica 
esportiva potiguar na temporada de 
2018. O prêmio, já tradicional no Rio 
Grande do Norte, foi concedido pela 
Associação dos Cronistas Esportivos 
do RN (ACERN) em parceria com o 
Instituto Smart de Pesquisa.

De acordo com a pesquisa enco-

mendada pela ACERN e aplicada 
pela Smart, “Joinha”, como é popu-
larmente conhecido, foi escolhido o 
melhor repórter fotográfico da tem-
porada com 4,34% da preferência do 
público. O segundo lugar ficou com 
Frankie Marcone, responsável por 
2,89% das citações da pesquisa.

“Estou muito feliz. É bacana ter 
o reconhecimento de todos. Por se 

tratar de uma pesquisa popular, es-
sa premiação destaca o trabalho que 
vem sendo feito. Pra mim, o reconhe-
cimento do público é melhor do que 
qualquer coisa. É algo que o dinheiro 
não compra”, declarou Joinha ao fi-
car ciente do resultado. Ao todo, 300 
questionários foram aplicados em 
locais pré-determinados, seguindo o 
método de observação direta. l José Aldenir, eleito melhor fotógrafo

Elias Medeiros
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Guamaré é o município do RN com o 
maior investimento em saúde pública

DADOS

José Aldenir / Agora RN

Pesquisa do Conselho Federal de Medicina mostra que Natal ficou abaixo da média nacional, que foi 
de R$ 403,37 por pessoa ao ano; 93 cidades potiguares reduziram investimentos entre 2014 e 2017 

Pesquisa do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) sobre os inves-
timentos com saúde pública por ha-
bitante em 2017 coloca o município 
potiguar de Guamaré, localizado na 
região do Polo Costa Branca, como o 
sexto maior do país. Pela pesquisa, 
a média geral do investimento por 
município foi de R$ 403,37, mas 
Guamaré disponibilizou uma média 
R$ 2.298,86, sendo o primeiro do 
Rio Grande do Norte e também da 
região Nordeste.

O lado negativo da pesquisa é 
que 93 municípios diminuíram – por 
pessoa – os investimentos em saúde 
pública entre 2014 e 2017, cuja mé-
dia foi de R$ 403,37. O valor inclui os 
gastos em Natal e Mossoró. No caso 
de Natal, o valor investido por habi-
tante em 2017 foi de R$ 362,99, mas 
quando se trata de Mossoró, o nú-
mero é mais baixo ainda: R$ 329,89. 
Em Natal, entre 2014 e 2017, este 

foi o pior em termos de investimento 
por pessoa em saúde pública. Já no 
caso de Mossoró, o ano de 2016 foi 
pior ainda, com apenas R$ 300,75.

Em nível nacional, a pesquisa do 
CFM, que abrange o período entre 

2014 a 2017, mostra que mais de 2,8 
mil municípios registraram gastos 
abaixo da média de R$ 403,37, com 
cidades de todas as regiões, mas com 
predominância do Norte e Nordeste. 
Na lista dos 20 piores municípios, o 

Pará conseguiu a façanha de ter dez 
cidades e Cametá obteve o menor 
investimento em 2017: apenas R$ 
67,54. As informações foram oriun-
das das informações sobre orçamen-
tos públicos providos pelo Ministério 
da Saúde.

O levantamento mostra, por 
exemplo, que os municípios menores 
(em termos populacionais) arcam 
proporcionalmente com uma des-
pesa per capita maior. Em 2017, 
nas cidades com menos de cinco mil 
habitantes, as prefeituras gastaram 
em média R$ 779,21 na saúde de ca-
da cidadão – quase o dobro da média 
nacional identificada. 

Além disso, os municípios das 
regiões Sul e Sudeste foram os que 
apresentaram uma maior participa-
ção no financiamento do gasto públi-
co em saúde, consequência, princi-
palmente, de sua maior capacidade 
de arrecadação. l

Estudo mostra que o gasto médio por habitante em Natal foi de R$ 362,99

SEGURANÇA HÍDRICA

RN recebe recursos para a conclusão 
das obras da Barragem de Oiticica

Reprodução / Governo do RN

O Departamento Nacional de 
Obras Contra a Seca (Dnocs) fará 
o repasse dos recursos para a con-
clusão da obra da Barragem de Oi-
ticica, em Jucurutu, até o início de 
fevereiro. O empreendimento tem 
atualmente 70% de execução total, 
segundo a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hí-
dricos (Semarh).

De acordo com a pasta estadual, 
o Rio Grande do Norte vai receber 
R$ 101 milhões. Os primeiros R$ 56 
milhões serão depositados na conta 
do Tesouro Estadual até o fim desse 
mês. O Dnocs fará a transferência 
dos outros R$ 45 milhões no início de 
fevereiro.

As obras da parede da barragem 
já se encontram com um percentual 
de execução de 70%. Já a comunida-
de de Nova Barra de Santana, cons-
truída para abrigar os moradores do 
distrito que será alagado pela cons-
trução do reservatório, atualmente 

com percentual de execução de 55%. 
O novo cemitério está praticamente 
concluído, aguardando trâmites bu-
rocráticos e ambientais para o início 
da remoção dos restos mortais.

A equipe da coordenadoria de 
infraestrutura da Semarh listou al-
gumas das últimas ações desenvol-
vidas, como a elaboração dos estudos 

exigidos pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) para emissão da outor-
ga definitiva. 

Além disso, a Semarh está ela-
borando o projeto de execução dos 
estudos que vão rastrear novos sítios 
arqueológicos na área, requisitado 
pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan).  l

Construção da barragem hídrica de Oiticica vai receber R$ 101 milhões

SEGUNDOS
EM QUINZE

Sisu abre inscrições a 
partir desta terça-feira
As inscrições para a primeira edição 
de 2019 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) abrem nesta 
terça-feira, 22, e vão até sexta-
feira, 25. Os candidatos devem se 
inscrever pelo site http://sisu.mec.
gov.br/. Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), neste primeiro 
semestre, serão oferecidas 235.476 
vagas em 129 instituições de todo 
o país. Essa é a primeira vez desde 
o lançamento do Sisu em que 
há redução no número de vagas 
oferecidas. Uma vez por dia, o 
sistema do Sisu divulga as notas 
de corte de cada um dos cursos 
disponíveis. Trata-se de uma 
estimativa com base nos inscritos.
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