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Vale pagará R$ 100 mil 
para famílias de vítimas

Valor pago para obras em todo o ano passado, de acordo com o Portal da Transparência do Município, 
foi de R$ 1,8 milhão, enquanto no exercício anterior, em 2017, a despesa total foi de R$ 5,1 milhões.

Segundo os Bombeiros, 65 pessoas morreram no 
desastre, enquanto 279 estão desaparecidos.

BRUMADINHO 05

Barragem de rejeitos da empresa se rompeu na tarde de sexta-feira, 25
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Treinador tem apenas 5 jogos Ex-governador Robinson Faria (PSD)

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

América decide 
manter técnico 
Luizinho no cargo 
mesmo após derrota

Em desabafo, 
Robinson pede 
“desculpas” por 
erros na gestão

Alvirrubro perdeu por 2 a 0 para 
o Globo FC no final de semana e 
caiu da 2ª para a 3ª colocação no 
Campeonato Potiguar 2019.

Ex-governador admitiu que teve 
dificuldades em manter o Estado em 
dia com os servidores, mas lembrou 
que preferiu não fazer demissões.

Investimento da Prefeitura 
do Natal em obras cai 65%
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Outro lado

Após a Coluna do Agora ter publicado que, em virtude da 
proposta do novo governo federal de cortar verbas destinadas 
ao Sistema S, gastos da Fecomércio RN passaram a ser 

questionados, a entidade emitiu nota nesta segunda-feira, 28, em que 
afirma desconhecer qualquer levantamento de dúvida quanto a suas 
ações. A federação assinalou que atua de forma transparente e que, 
inclusive, seus orçamentos e balanços “são analisados e aprovados 
pelos respectivos conselhos de Fecomércio, Sesc e Senac, sem 
nenhuma ressalva”, além de passarem pelo crivo de instituições como 
o Tribunal de Contas da União e auditoria interna. Sobre despesas 
com, por exemplo, pesquisas para mensurar o impacto do Carnaval 
em Natal, a Fecomércio disse entender que a pesquisa é “importante 
balizador para empreendedores” e também para o poder público – 
“que, de posse dos dados, podem definir ou redefinir estratégias para 
melhor explorar os eventos”.

>> Números. A Fecomércio 
explicou, ainda, que aplica 67% 
de sua receita corrente líquida 
compulsória (a que é recolhida pela 
União nas folhas de pagamento das 
empresas) em cursos gratuitos – que 
teriam beneficiado mais de 20 mil 
pessoas em 2018 no Rio Grande 
do Norte. As ações de saúde, por 
sua vez, chegaram a 1,1 milhão 
de pessoas somente até novembro 
do ano passado, de acordo com a 
empresa. Além disso, foram 250 mil 
pessoas beneficiadas pelas ações de 
cultura, 95 mil pessoas em esportes 
e lazer e 4,5 mil alunos matriculados 
em nossas escolas.
 
>> Pela metade. Em que pese a 
entidade se declarar “transparente”, 
os Portais da Transparência do 
Sesc e do Senac, que atuam sob 
a gerência da Fecomércio, estão 
desatualizados. No caso do Sesc, 
estão disponíveis no site relatórios 
de despesa e receita executadas até 
junho do ano passado, enquanto que, 
no Senac, os dados disponibilizados 
vão até setembro.

>> Receita extra. Assim que a 
nova legislatura se estabelecer 
– na próxima sexta-feira, 1° –, a 
governadora Fátima Bezerra vai 
solicitar à Assembleia Legislativa 
autorização para antecipar royalties 
da produção mineral que deveriam 
ser arrecadados pelo Governo do 
Estado apenas em 2020, 2021 
e 2022. A Casa liberou no ano 

passado, ainda durante a gestão 
de Robinson Faria, a operação 
referente ao ano de 2019, mas o 
processo está travado no Banco do 
Brasil.

>> Empecilho. A negociação com 
o Banco do Brasil tem esbarrado 
na burocracia. A instituição tem 
imposto certa dificuldade para 
antecipar os recursos para o 
Governo sobretudo porque há um 
déficit da gestão estadual com 
relação a empréstimos consignados 
contraídos pelos servidores. Na 
gestão Robinson, o Governo 
descontou os recursos, mas não 
repassou a verba totalmente para o 
banco.

>> Alternativa privada. Por causa 
da dificuldade no relacionamento 
com o Banco do Brasil, Fátima 
Bezerra vai pedir à Assembleia que 
autorize o Governo a antecipar os 
royalties com qualquer instituição 
financeira, incluindo bancos 
privados. A governadora disse 
ontem, em entrevista à 96 FM, que 
o critério para a contratação do 
empréstimo não será se a instituição 
é pública ou privada, e sim melhor 
oferta para o Estado.

>> Enfim, diplomado. O deputado 
estadual eleito Sandro Pimentel 
(PSOL) foi diplomado nesta 
segunda-feira, 28, a menos de uma 
semana da posse na Assembleia – 
marcada para sexta-feira, 1°.

“Não vamos patrocinar 
grupos de Carnaval. 

A prioridade é 
economizar para 

investir em obras”

Rosalba Ciarlini, prefeita de Mossoró

>> Mergulho. Procura-se 
o senador eleito Styvenson 
Valentim (Rede). Eleito com 
quase 746 mil votos em 2018, 
o capitão da PM “mergulhou” 
e tem ficado ausente das 
principais discussões do 
Estado e do País no momento. 
Exceto pela audiência com o 
vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, na semana 
passada, o ex-coordenador da 
Lei Seca tem se ausentado 
do debate público e ignorado 
os contatos e solicitações da 
imprensa.

José Aldenir / Agora RN
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O Poder Público no Brasil está 
literalmente falido e a iniciativa 
privada está seguindo o mesmo 
caminho. O que aconteceu em 
Minas Gerais é um dos exemplos 
desta assertiva. Pouquíssimas 
coisas funcionam nesse País 
de contradições, paradoxos e 
incompetência administrativa. O 
episódio de Brumadinho, que ceifou 
vidas e causou um grande desastre 
ambiental, poderia ter sido evitado 
se existissem políticas preventivas 
no Brasil, tanto por parte do governo, 
quanto pelo privado. Historicamente, 
o País têm sido negligenciado e 
omisso, provocando situações 
como a última em Minas Gerais, 
igualmente ao que aconteceu em 
Mariana há pouco tempo. A Justiça 
tem que punir os responsáveis por 
mais esse crime contra a população 
e contra o meio ambiente. 

Literalmente falido

Leitura rápida1

>> “Complô” em Parnamirim. 
Nos meios políticos de Parnamirim 
fala-se num “complô” para 
desestabilizar a administração 
do prefeito Rosano Taveira. Uma 
fonte que prefere não se identificar 
informa que o grupo que forma 
o “Observatório de Parnamirim”, 
liderado por Ricardo Gurgel, 
pretende apresentar um nome para 
“desbancar” Taveira nas eleições 
de 2020. Fazem parte do grupo 
“insurgente” pessoas como o 
jornalista Pinto Júnior, o publicitário 
George Lall, o professor Ivan 
Padilha, entre outros. A maioria, de 
apartidários e profissionais liberais.

>> Primando pela Verdade. 
O programa “A hora é agora 
- Primando pela Verdade”, 
apresentado por Renato Dantas, 
com participação dos jornalistas 
Joaquim Pinheiro e Jalmir Oliveira, 
vem se revelando sucesso absoluto 
no horário do meio dia. São 
inúmeras mensagens recebidas da 
capital e do interior, comprovando o 
aumento da audiência. Prefixo: 97.9 
FM, na Agora FM.

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora
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Em “carta-desabafo” nas redes sociais, 
Robinson pede “desculpas” por erros

BALANÇO

José Aldenir / Agora RN

Ex-governador admitiu que teve dificuldades em manter o Estado em dia com os servidores, mas 
justificou que os atrasos dos salários só ocorreram porque ele se recusou a demitir os funcionários

O ex-governador Robinson Faria 
(PSD) utilizou as redes sociais para 
desabafar e pedir desculpas pelos er-
ros que cometeu durante a sua ges-
tão. Em texto endereçado aos seus 
eleitores, Robinson disse que conti-
nuará torcendo pelo Rio Grande do 
Norte e lamentou o que chamou de 
“boicote” em sua administração.

“Vocês sabem que não tive apoio 
político, muito pelo contrário, fui 
boicotado por aqueles que derrotei 
em 2014, quiseram me enfraquecer 
para voltar ao poder”, escreveu.

O ex-governador admitiu que 
teve dificuldades em manter o Es-
tado em dia com os servidores, mas 
justificou que os atrasos dos salários 
só ocorreram porque ele se recusou a 
demitir os funcionários.

“Como governador, infelizmente, 
só tinha duas escolhas para tomar. A 
primeira seria a mais cômoda, mais 
fácil, vamos chamar assim, que seria 
demitir 20 mil servidores, e assim 

teria governado os quatro anos sem 
atraso. A outra opção, que foi a que 
escolhi, não demitir e lutar, perse-
verar e esperar um apoio da União, 
que foi dado a outros estados e aqui 
nunca chegou”.

Para Robinson, sua gestão atra-

vessou dificuldades principalmente 
por ter herdado o que considerou o 
Estado mais falido do Nordeste.

“Não fui eu quem quebrei o RN. 
Não fui eu quem quebrei o Brasil. 
Não fui eu quem quebrei a Petro-
bras, que era um braço forte da nos-

sa economia. Recebi o estado mais 
falido do Nordeste. Também não tive 
culpa do meu governo ter enfrentado 
a maior seca dos últimos cem anos, 
dizimando o setor primário e contri-
buindo para abalar ainda mais as 
nossas finanças”, disse.

O ex-chefe do Executivo potiguar 
elencou em seu texto as obras que 
fez em prol do Rio Grande do Norte. 
Segundo ele, mais de 1,3 mil obras 
fazem parte do seu “legado”.

“Na saúde, tivemos a construção 
de 160 leitos de UTI acabando com a 
fila da morte. Tivemos o Anel Viário 
Metropolitano, a Moema Tinoco, o 
aeroporto comercial de Mossoró já 
com voo da Azul. O resgate do turis-
mo gerando milhares de empregos, o 
novo Centro de Convenções de Natal. 
Enfim, poderia ficar aqui prestando 
contas de obras históricas, mas deixo 
o tempo, que é o senhor da Verdade, 
tocar o coração dos norte-rio-gran-
denses”, finalizou Robinson. l

Ex-governador disse que herdou o “Estado mais falido do Nordeste”

SEGUE NA VIDA PÚBLICA

“Não abandonarei a luta pelos 
interesses do RN”, diz Garibaldi

Moreira Mariz / Agência Senado

O senador Garibaldi Alves Filho 
(MDB) finaliza seu mandato na pró-
xima quinta-feira, 31, após 20 anos 
no Senado Federal. Apesar de não ter 
sido reeleito, o emedebista garantiu, 
em artigo endereçado aos seus elei-
tores publicado no jornal Tribuna do 
Norte, que continuará lutado pelos 
interesses do Rio Grande do Norte.

“Agradeço ao eleitor que em 
qualquer época saiu de sua casa 
para depositar um voto de confiança 
em meu nome. Saiba que não aban-
donarei a luta em defesa dos interes-
ses do RN, prometeu o senador.

Nas eleições de 2018, Garibaldi 
conseguiu angariar apenas 12,93% 
dos votos válidos (376.199) e não se 
reelegeu para um quarto mandato. 
Ele foi superado por Styvenson Va-
lentim (Rede) e Zenaide Maia (PHS), 
que assumem na sexta-feira, 1°, e 
Geraldo Melo (PSDB), 3° lugar.

“Como político, sempre busquei 

extrapolar os meus limites na ten-
tativa de trabalhar pelos que mais 
precisam”, escreveu.

Em seu discurso, Garibaldi lem-
bra que foi responsável por criar um 
programa de adutoras com reconhe-
cimento mundial, além de ter con-
tribuído para “descascar o abacaxi” 

da Previdência. Segundo o parla-
mentar, seu sentimento é de “missão 
cumprida”.

Garibaldi Alves Filho foi senador 
da República representando o Rio 
Grande do Norte por três mandatos 
- entre os anos de 1991 a 1995, e de 
2003 a 2019. l

Garibaldi Alves finaliza seu mandato no Senado Federal nesta quinta-feira, 31

MANDATOS

Vereadores renunciam 
para assumir na ALRN 
e Câmara Federal

Os vereadores Ubaldo 
Fernandes (PTC), Natália 
Bonavides (PT) e Eudiane Macedo 
(PTC) tiveram suas renúncias do 
mandato na Câmara Municipal de 
Natal oficializadas e publicadas 
na edição desta segunda-feira, 
28, do Diário Oficial do Município 
(DOM). Os três foram eleitos em 
outubro passado para desempenhar 
mandato em casas legislativas na 
esfera estadual e federal. Ainda 
falta ser publicada a renúncia do 
vereador Sandro Pimentel (PSOL), 
que também vai ocupar uma cadeira 
de deputado estadual. l

José Aldenir / Agora RN

Ubaldo, Natália e Eudiane 
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Vale pagará R$ 100 mil para cada 
família que perdeu parente em MG

BRUMADINHO

Washington Alves / Reuters

Doações vão ser repassadas a partir desta terça-feira, 29. Segundo a empresa de mineração,
trata-se de doação, e não de indenização. Ontem, Vale perdeu R$ 71 bilhões em valor de mercado

A Vale disse nesta segunda-
-feira, 28, que vai doar R$ 100 mil 
para cada família que teve um 
parente morto na tragédia gerada 
com o rompimento da barragem da 
mineradora em Brumadinho, nos 
arredores de Belo Horizonte. As 
doações serão repassadas a partir 
desta terça-feira, 29. Segundo a 
empresa, trata-se de doação, e não 
de indenização.

Nesta segunda-feira, a Bolsa 
de São Paulo chegou a perder qua-
se 3 mil pontos e bateu no nível dos 
94 mil pontos com a forte queda 
nas ações da Vale e da Bradespar, 
empresa do Bradesco que tem co-
mo maior participação papéis da 

mineradora.
As ações ordinárias das duas 

companhias perdiam mais de 20% 
logo no início de pregão, repercu-
tindo a tragédia em Brumadinho. 
Ao fim dos negócios, a Vale perdeu 
R$ 71 bilhões em valor de merca-
do. As ações ordinárias da Vale 
terminaram o dia em baixa de 
24,52%.

No último balanço divulgado 
pelo Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais, 65 morreram em decorrên-
cia do rompimento da barragem. 
Segundo as autoridades, 279 pes-
soas ainda estão desaparecidas, 
386 foram localizadas e 31 corpos 
foram identificados. l Barragem da Vale em Brumadinho se rompeu na tarde de sexta-feira, 25
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> LUTA
Padre Fábio de Melo virou 
tema de samba enredo e 
anda dançando nos palcos 
da tevê. Nem por isso a 
Igreja de Pedro se abala 
construída que foi, há dois 
mil anos, sobre a pedra 
da fé.  

>> SILÊNCIO
Ninguém ouvirá dos 
arcebispos honorários - D. 
Heitor Sales e D. Ma-
tias Macedo, uma única 
palavra negativa sobre 
a Arquidiocese. É o que 
a Santa Madre chama 
silêncio obsequioso.

>> MAS...
Eles sabem, informados 
que são, que a situação 
financeira não é das piores 
do Brasil, mas já é preo-
cupante. A Igreja não tem 
as fontes internacionais do 
passado. Da Alemanha e 
da Suíça.

>> PÚBLICO
Em domínio público desde 
janeiro uma das maiores e 
importantes obras inte-
lectuais do éculo vinte no 
Brasil de Narizinho: os 
livros de Monteiro Lobato 
já estão livres de direito 
autoral.

>> SERÁ?
A área de tributação do 
Governo Fátima Bezerra 
anda convencida de que 
pode cobrar retorno dos 
benefícios fiscais do Pro-
adi, como empregos, por 
exemplo, sem aumentar os 
impostos.    

>> SERÁ
O empresário Felinto 
Rodrigues tem sido visto 
saindo do shopping levan-
do sacolas das mais finas 
grifes femininas. Há quem 
afirme, pelas marcas re-
quintadas, que são coisas 
do amor. 

>> CENA
O ato retórico, se concebido para agradar, é eficiente no primeiro momen-
to. Se for oportunista, vira arma nas mãos do adversário. É bom que o pre-
sidente Jair Bolsonaro tenha dito, em Davos, a verdade. Que seu discurso 
não seja só uma bula dos princípios não dele, mas do fórum. Do contrário, 
será usado amanhã pela oposição para cobrar o que disse com a própria 
boca. Fala presidencial é retórica estratégica para que a criatura não se 
volte contra o criador. A objetividade amarra, enquanto a boa formulação, 
se bem circunstanciada, liberta.

>> AVISO
Leitura para feministas, 
posto que março já vem 
por ai e é o mês das mulhe-
res: a edição mais nova da 
revista Cult é toda dedica-
da a Simone de Beauvoir. 
Com tarjas rosas, quase 
lilases.

>> RESÍDUOS
De um ferino intelectual 
provinciano diante dos 
versos de uma poetisa lo-
cal que ferem seu requinte 
literário de tão cafonas: 
‘Esta senhora na verdade 
não é escritora. É uma 
excretora’. 

>> TRINTA
A revista Serrote, maior 
publicação brasileira de 
ensaios, chega à trigési-
ma edição, patrocínio do 
Instituto Moreira Sales. É 
o maior elenco nacional e 
internacional já reunido no 
Brasil.                

>> CAÇADOR
O escritor Manoel Onofre 
Jr., já mandou para os 
prelos a nova edição, bem 
ampliada e com acréscimos 
memorialísticos, o seu O 
Caçador de Jandaíras. 
Com criação de uma nova 
capa.

>> RELÍQUIA
O cônego José Mário 
restaurou a Sobrepeliz que 
pertenceu ao padre João 
Maria. Emoldurou a peça 
histórica e devolveu ao 
acervo do Instituto Históri-
co. Gesto que merece todos 
os elogios.  

>> SAIBA...
A Sobrepeliz é uma 
peça branca adornada com 
rendados e vestida pelos 
padres e seminaristas 
sobre a batina. Parte das 
vestes sacerdotais, como a 
Casula e a Estola. Símbo-
los da Igreja.

Outro dia, uma dessas almas 
com franqueza de titânio, atirou no 
rosto, nem deixou a vida tomar um 
fôlego, e ainda era tão cedo: ‘- Vo-
cê é contestador’. Se ele tivesse di-
to que sou irreverente diante da vi-
da e do mundo, teria concordado. 
Calei. Fiquei remoendo nas teias 
dos neurônios aquela pergunta 
do poeta Fabrício Carpinejar a um 
repórter, intrigado com seu humor, 
às vezes cáustico: ‘- E o que resta a 
um homem feio, senão a graça da 
irreverência?’. 

Não chegaria ao absoluto sin-
tético, ao crudelíssimo. Descon-
fio ser o homem um bicho cruel 
mesmo feito, e como é, à imagem 
e semelhança de Deus. Somos 
cruéis. Traímos o bom destino e 
nos transformamos em fonte da 
bile negra a tingir a beleza humana 
que nos foi dado ter. Somos assim, 
ora. Até na sinceridade somos im-
perfeitos. E se lapidamos a pedra 
bruta, e se viramos belíssimos e 
fascinantes diamantes, esse brilho 
é falso, apesar de toda a beleza.   

Sou um homem feio, reco-
nheço. Posso não ter a feiura que 
espanta, mas a mim não foi da-
do merecer a beleza, a fortuna, 
a glória e a sedução. Só tenho o 
que me foi dado ter: a alegria de 
viver. Confesso, vividos tantos e 
tão longos anos: vejo que nas frus-
trações materiais não há relevância 
de serventia. Mas, ainda maior, foi 
sempre o ouro de ser feliz da felici-
dade possível. Se não fui capaz de 
fazê-la tanto, tive a boa medida de 
bem aceitá-la. Sem mágoa. 

Não tenho invejas materiais. 
De nada. De ninguém. Há um 
tempo no qual a vida chega ao al-
tiplano. Venho de longa travessia. 
É como se os olhos já merecessem 
a visão completa e suntuosa da vi-
da. Logo ali, bem ali, onde todos 
os problemas deixam a vida real e 
passam ao reinado da metafísica. 
Não negaria uma grande inveja 
humana: do brilho encantador dos 
que sabem manejar a palavra de-
senhando sonhos e soprando en-
cantamentos na vastidão da alma. 

Como não tenho medo da 
morte. Não venho de uma po-
breza tão assim, a ponto de não 
ter a riqueza da fé. E se é preciso 
confessar alguma fortuna que por 
acaso tenha amealhado ao longo 
dos anos, certamente é o privilégio 
de não ter privilégios. Tudo que 
é meu, na verdade, está em mim. 
Tenha ou não valor. Como está em 
todos. A ninguém será concedido - 
lamento, é a regra da vida! - levar o 
que juntou. Cada um deixará, só e 
tão só, a pobre matéria fria.  

Sei, os berloques do frisson 
nos torneios sociais não perdem 
seu encantamento. Vão adornar 
outras peles no reinado das Pre-
ciosas Ridículas. É assim desde 
Molière, naquela Paris de ceroulas 
e anáguas célebres, no uso vulgar 
de maneirismos e ademanes. Mes-
mo quando os tolos, vestidos de 
reis e rainhas, ocupem o palco no 
espetáculo do poder, mesmo ai, 
haverá sempre uns olhos curiosos. 
Enfiados na fresta da cortina ano-
tando tudo. Como Molière... 

E o que restaria?

PALCO CAMARIM

“Se Machado de 
Assis existiu, o 
Brasil é possível”.

Nélida Piñon, 
da Academia Brasileira de Letras.
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ALFACE-CRESPA, ROXAOU AMERICANAUnidade

1,09
UNID.

R$

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

ALFACE-CRESPA, ROXA

MAMÃO 
FORMOSA

Granel

0,89
KG

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 29/1/2019 A 3/2/2019OFERTAS DE DIAS06

ALFACE-CRESPA, ROXA

MAMÃO 

Picanha bovina fatiada
A partir de

24,89
KG

R$

Queijo mussarela Biana
Peça

18,39
KG

R$ 1,19
GARRAFA

R$

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

Açúcar Cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

1,85
PCT.

R$

Batata pré-frita 
McCain
Pacote c/ 2kg

15,49
PCT.

R$

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

Manteiga com 
sal Biana
Unidade c/ 500g

6,99
UNID.

R$

Margarina 
Primor 
Unidade 
c/ 3kg

16,99
UNID.

R$

12,79
UNID.

R$

Margarina 
Medalha de Ouro
Balde c/ 15kg

81,90
BALDE

R$

5,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

6,59
GARRAFA

R$

Vinho tinto seco 
Chalise 
Garrafa c/ 750ml

8,59
GARRAFA

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

Arroz 
parboilizado 
T1 Aro
Pacote c/ 1kg

Leite 
em pó 
Parmalat
Unidade 
c/ 200g

0,98
PCT.

R$

2,39
PCT.

R$ 3,29
UNID.

R$

Massa espaguete 
Bonsabor
Pacote c/ 500g

1,39
PCT.

R$

56,90
PCT.

R$

Farinha de trigo 
T1 Predileta
Pacote c/ 25kg

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

Biscoito recheado Treloso Vitarella 
Diversos sabores, unidade c/ 60g

2,09
UNID.

R$0,59
UNID.

R$

Fiambre Kitut
Unidade c/ 320g

4,39
UNID.

R$
Papel higiênico folha 
dupla Cotton
Embalagem 
promocional, leve 16,  
pague 15 rolos c/ 30m 16,89

EMB.

R$ 6,15
UNID.

R$ 6,59
UNID.

R$2,95
EMB.

R$
Detergente 
em pó Tixan
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 1kg

Toalha de 
papel Scala
Embalagem 
c/ 2 unidades

Amaciante Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Alimento para 
cães Coby
Pacote c/ 25kg

66,90
PCT.

R$64,90
PCT.

R$

Alimento para cães 
Aro Premium
Pacote c/ 10,1kg

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu Direction SUV
265/70 R16 112H

589,90
UNID.

R$

11,99
KG

R$Cebola 
Branca
Granel 2,99

KG

R$Batata-doce-
rosada
Granel 2,49

KG

R$

Melão 
Japonês
Granel

Laranja-pera
Granel 1,99

KG

R$1,89
KG

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Alho
Granel
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Em 2018, investimentos em obras e 
instalações caíram 65% em Natal

DESCASO

José Aldenir / Agora RN

Valor pago para obras em todo o ano passado, de acordo com o Portal da Transparência do Município, 
foi de R$ 1,8 milhão, enquanto no exercício anterior, em 2017, a despesa total foi de R$ 5,1 milhões

O comerciante Aurélio Pinhei-
ro, de 69 anos, mora há 40 anos no 
bairro do Alecrim, na zona Leste de 
Natal. A calçada da rua onde reside, 
a Leão Veloso, tem três níveis de pa-
vimento. Bem em frente à casa dele, 
o piso fica a quase um metro de altu-
ra da via pública, mas basta alguns 
passos – entre muretas, rampas e 
construções irregulares – para que a 
distância até o chão seja de apenas 
10 centímetros.

Além do desnível ao longo do 
passeio, Aurélio reclama da enorme 
quantidade buracos nas ruas e da 
falta de manutenção da sinalização 
viária. “As ruas do Alecrim estão 
abandonadas Temos ruas repletas 
de buracos e de lixo. As vias estão 
em péssimo estado e quase não há 
sinalização”, reclama o comerciante.

A falta de manutenção pode ser 
melhor exemplificada através dos 
gastos da Prefeitura do Natal com 

obras e instalações. Segundo dados 
do Portal da Transparência do Mu-
nicípio, as despesas com infraestru-
tura urbana (como melhoria do atu-
al   sistema e a manutenção) caíram 
65% entre 2017 e 2018. O valor pago 

para obras em todo o ano passado, de 
acordo com os dados públicos, foi de 
R$ 1,8 milhão, enquanto no exercício 
anterior, em 2017, a despesa total foi 
de R$ 5,1 milhões.

Com relação aos dados de 2018, 

segundo a prestação de contas da 
Secretaria Municipal de Obras 
Públicas (Semov) – o órgão respon-
sável pela área de infraestrutura –, 
as despesas totais da pasta foram 
de R$ 14,5 milhões. Ou seja, o in-
vestimento em obras em todo o ano 
representou 12% do total. A maior 
parcela das despesas da pasta é com 
salários, que representa R$ 10,8 mi-
lhões (74%).

Ao se comparar com outros anos, 
o Portal da Transparência mostra 
que o desinvestimento em obras 
e instalações foi ainda maior. Em 
2011, as despesas somaram R$ 15,1 
milhões, o que representa um valor 
88% menor que o obtido em 2018.

A reportagem do Agora RN ten-
tou ouvir Secretaria Municipal de 
Obras sobre a redução de investi-
mentos em obras públicas, mas o ti-
tular da pasta, Tomaz Pereira Neto, 
não atendeu aos telefonemas. l

Moradores do bairro Alecrim reclamam da falta de manutenção das calçadas

PREVISÃO

Atualização do Plano Diretor será 
retomada na 2ª quinzena de fevereiro

José Aldenir / Agora RN

Os trabalhos de atualização do 
Plano Diretor de Natal finalmente 
serão retomados na segunda quin-
zena de fevereiro, estima Daniel 
Nicolau de Vasconcelos Pinheiro, se-
cretário Municipal de Meio Ambien-
te e Urbanismo (Semurb). A última 
revisão data de 2007.

O secretário adiantou que há 
um grande volume de diagnósticos e 
mapas produzidos que fornecem um 
material consistente para o reinício 
dos trabalhos. Uma novidade é que, 
paralelamente ao processo de revi-
são do Plano Diretor, a Semurb pre-
tende trabalhar também na revisão 
do Código de Obras de Natal, que li-
da diretamente com o adensamento 
habitacional.

Embora não pertença direta-
mente à revisão do Plano Diretor, 
o adensamento tem grande impor-
tância, porque é a partir dele que se 
reavalia as taxas adensamento ur-
bano, possibilitando investimentos 

públicos e privados na construção de 
unidades habitacionais por bairros e 
regiões administrativas da cidade.

Na semana passada, em en-
trevista à 97,9 FM, o presidente do 
Sindicato da Construção Civil do RN 
(Sinduscon), Silvio Bezerra, afirmou 
que um dos gargalos ao crescimen-
to de Natal e Região Metropolitana 
seria o baixo nível de adensamento 

de regiões onde já existe infraes-
trutura urbana comprovada.Outro 
problema, segundo ele, é a limitação 
do atual PD de se construir imóveis 
inferiores a 35 m², o que é tendência 
do mercado habitacional no Brasil e 
no mundo. 

Nesta segunda-feira, o titular da 
Semurb explicou que, por ocasião da 
última revisão em 2007, o Sinduscon 
chegou a propor as atualizações au-
tomáticas do Plano Diretor, mas foi 
voto vencido no âmbito da Conferên-
cia instituída pelo Estatuto das Ci-
dades para abrigar as reivindicações 
da sociedade no âmbito dos planos 
diretores. Daniel Nicolau reconhe-
ceu a importância de uma revisão 
nos adensamentos urbanos. Expli-
cou que o coeficiente de adensamen-
to é uma das principais discussões 
de qualquer Plano Diretor e que, na 
época da última revisão em Natal, 
em 2007, os órgãos passavam “pou-
cas” informações a respeito. l

Última revisão do plano foi em 2007

JUIZ SUBSTITUTO

Advogados podem se 
inscrever para vagas no 
TRE a partir desta terça

A Secretaria-Geral do Tribunal 
de Justiça do RN abriu as inscrições 
para advogados interessados em 
concorrer às vagas de Membro 
Titular e de Juiz Substituto do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
RN). As inscrições poderão ser 
feitas no período de 29 de janeiro a 
4 de fevereiro, na Secretaria-Geral 
do TJRN. A vaga de Membro Titular 
é decorrente do término do 2º biênio 
do advogado Luís Gustavo Alves 
Smith, e a vaga de Juiz Substituto é 
relativa ao término do 1º biênio do 
advogado Wlademir Soares. l

José Aldenir / Agora RN

Inscrições se encerram dia 4
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CURSO

ÚNICA
TURMA
DE 2019

PAULO VIEIRA
E M  N A T A L

06FEVEREIRO
N O  C E N T R O  D E  C O N V E N Ç Õ E S

84 4042-2045
M A I S  I N F O R M A Ç Õ E S

APRESENTE ESTE IMPRESSO E
GANHE 33% DE DESCONTO NA
SUA INSCRIÇÃO.
DIRIJA-SE ATÉ A SEDE DA FEBRACIS NATAL NA
AV. DÃO SILVEIRA, 3860 - LOJA 3 - AO LADO DO
BANCO DO BRASIL.

CEI Mais, de Mirassol, comemora a 
aprovação de dezenas alunos na UFRN 

SISU 2019

Fotos:  José Aldenir / Agora RN

Resultado levou alunos e professores a fazerem a festa de entrada na UFRN direto do ensino médio, 
mesmo antes de saber a quantidade de aprovados em universidades federais de outros Estados

Com a expectativa de superar a 
meta do ano passado, que foi de 56% 
de aprovados por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), via Exame 
Nacional de Ensino Médio (Enem), 
professores e alunos do Centro de 
Educação Integrada (CEI) Mais, 
de Mirassol, tiveram muito o que 
comemorar com a divulgação, nes-
ta segunda-feira, 28, do resultado 
dos aprovados para a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), além de outras instituições.

A diretora pedagógica Cei Mais, 
Corina Amorim, destacou que a ex-
pectativa é superar sempre a meta 
do ano anterior, mas deixou claro 
que as conquistas são originárias de 
uma parceria que envolve alunos, 
professores e as famílias. “Apesar 
de não termos o percentual oficial de 
aprovados, já sabemos que o resulta-

do deste ano supera o do ano passa-
do”, disse Corina Amorim.

A coordenadora pedagógica do 

CEI Mais, Ana Cristina Dias, expli-
cou que ano passado 56% dos alu-
nos foram diretos do ensino médio 

para uma universidade federal. “A 
tendência é de crescimento no nú-
mero de aprovados e a turma deste 
ano é uníssona, integrada e feliz. 
Trabalhamos firmes na orientação 
profissional para este Sisu e apro-
vamos alunos em medicina, direito, 
engenharia civil, engenharia têxtil, 
engenharia de produção, farmácia, 
jornalismo, odontologia, tecnologia 
da informação, ciência e tecnologia 
– tanto na UFRN, quanto em outras 
universidades federais”, detalhou.

Do ponto de vista pedagógico, 
Ana Cristina Dias frisou que uma 
das estratégias foi focar no estudo 
de sala de aula invertida. A inovação 
se deu no estabelecimento de metas, 
com horas de estudos por dia, resolu-
ção de questões, com planos indivi-
duais e presença de monitores, que 
são ex-alunos. l

Alunos do CEI Mais, de Mirassol, foram considerados uma turma uníssona

5 horas de estudo por dia e 300 questões por semana
Aprovado em medicina na 

UFRN, Yago Fernandes Santa Rita 
vai direto do ensino médio para a 
faculdade. No CEI Mais desde o 5º 
ano do ensino fundamental, ele con-
ta que a opção pelo curso foi decidida 
no primeiro ano do ensino médio. 
Garoto estudioso, ele deixou claro 
que 2018 foi um ano de reclusão, que 
focou em seu objetivo e muitas vezes 
chegou a estudar cinco horas por dia 
e resolveu 500 questões por semana, 
mas mantinha 300 como média.

Neste último semestre, Yago 
abriu o jogo e disse que chegou a 
8.150 questões. “Estava focado em 
resolver as questões, treinar redação 
e assistir às vídeo-aulas. A equipe do 

CEI ajudou muito em todas as áreas. 
Fiz todos os Enem’s para, desde ce-
do, cronometrar cada questão, mas 
confesso que quando se aproximou 
mais das provas já estava um pouco 
cansado e minha média de questões, 
por semana, caiu para 300 e depois 
baixou para 250. O importante é que 
valeu a pena e agora vou estudar 
medicina”, disse Yago, que ficou em 
16º lugar na UFRN.

Sem esconder a felicidade, Ainoa 
Ingunza, que ficou em 1º lugar em 
letras inglês na UFRN, disse que 
seu método de estudo é diferente 
do seu amigo de medicina. “No meu 
curso eram apenas 14 vagas e estu-
dei bastante”, relembrou Ainoa, que 

sonha em trabalhar como tradutora. 
Ela, que tem dupla nacionalidade 
por seus serem espanhóis, também 
já fala inglês, mas já adiantou que 
não vai parar por aí e vai aprender 
outros idiomas. “Sou fascinada pela 
linguagem e também amo história. 
Estou muito feliz por ter passado e 
o trabalho dos professores foi muito 
importante”, ressaltou.

Já Lucas Agnez Lima, aprovado 
em 3º lugar em tecnologia da informa-
ção na UFRN, admitiu que focou mais 
na redação por ser seu ponto mais fra-
co. Ele explicou que sua nota no Enem, 
na redação, subiu de 560 para 840 
pontos. “Sem dúvida, este resultado 
fez a diferença. Nas outras disciplinas 

eu estava bem. Sempre estudei todos 
os dias sem deixar acumular assunto, 
mas o principal é prestar atenção nas 
aulas”, observou Lucas.

Quem também se deu bem foi 
Gustavo Henrique Carvalho Pimen-
tel, que passou em 3º lugar no curso 
de engenharia civil da UFRN. Gus-
tavo estudou muito mais este ano 
porque nos anteriores não estava 
no ponto em que queria. “Confesso 
que não fui muito bem nos dois pri-
meiros anos do Enem, mas este ano 
estudei muito mais, me dediquei e 
deu resultados. Eu cumpri todas as 
orientações da escola sobre como es-
tudar em casa, em grupos. Tudo se 
encaixou”, comentou Gustavo. l



12 COTIDIANO TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br 29.01.2019

alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“Não temos tempo 
para os amigos, 

mas para os 
inimigos temos 

todo o tempo do 
mundo”

(Leon Uris)

>> Maduro isolado. Além 
da pressão coletiva dos EUA, 
Inglaterra, Alemanha, França, 
Brasil, Argentina, Colômbia e 
dezenas de nações, a ditadura 
de Nicolás Maduro na 
Venezuela segue se esvaziando. 
Depois do adido militar em 
Washington, coronel José Luís 
Silva, reconhecendo no sábado 
a liderança de Juan Guaidó, 
ontem foi a consulesa em 
Miami, Scarlet Salazar.

>> Cinema. Em mais uma 
cerimônia festiva que premiou os 
melhores do cinema e da televisão, 
o Sag Awards reuniu astros e 
estrelas para a entrega do “Ator”, 
a tradicional estatueta do evento. 
Os votos consagraram o filme 
Pantera Negra, o ator Rami Malek 
(intérprete de Freddie Mercury) e a 
atriz Glen Close.

Delivery energético
O Google sabe aonde você 

trabalha e como são seus movi-
mentos cotidianos, além de co-
nhecer com precisão seus hábitos 
e gostos de consumo. A Amazon 
sabe muitos tipos de coisas que 
você compra e já pode ter acesso 
ao teor das conversas que você 
tem dentro de casa; caso você use 
o aplicativo Alexa.

Todos os dias, os gigantes 
da tecnologia digital acumulam 
mais e mais informações sobre 
todos os seus usuários. E nunca 
estão suficientemente satisfeitos 
com essas informações, sempre 
criando atalhos e algoritmos pa-
ra expandir ainda mais o conhe-
cimento das nossas característi-
cas e gostos.

A nova invasão do Google e 
Amazon em nossos perfis deverá 
trazer grandes dores de cabeça 
para as empresas de energia 
elétrica, como a Cosern. Os dois 
gigantes decidiram entrar com 
força nos negócios da eletricida-
de, agora que seus dispositivos 
inteligentes estão além dos com-
putadores e celulares.

A nova realidade do avanço 
da internet alcançando os objetos 
tipo eletrodomésticos, com televi-
sores, geladeiras, fogões, fornos 
elétricos e termostatos atrelados 
aos nossos telefones e até reló-
gios de pulso, as duas empresas 
começam a ter acesso ao volume 
de energia consumido nos lares.

Tal fato acendeu a luz de 

novos investimentos tecnológicos 
e então o Google e Amazon já 
tratam de montar suas próprias 
empresas energéticas para apro-
veitar essa informação do nosso 
consumo de eletricidade, os tipos 
de aparelhos mais utilizados, 
para oferecer seus novos serviços 
totalmente direcionados.

Para entender o novo ataque 
empresarial de ambas, basta 
conhecer os tipos de empresas 
adquiridas por elas nos últimos 
anos. O Google comprou a Nest, 
empresa que fabrica termos-
tatos inteligentes; e a Amazon 
comprou a Ring, fabricante de 
códigos e senhas que permitem 
entregas em sua casa na sua au-
sência.

Google e Amazon são ousadas 
e pioneiras em suas áreas e for-
mam parte de uma indústria que 
não para de crescer, exatamente 
a de equipamentos conectados. 
Se a Samsung fabrica geladeiras 
inteligentes ou a iRobot produ-
zem aspiradores que funcionam 
sozinhos, Amazon e Google já 
têm os dois.

As estatísticas favorecem 
a sede de investimentos dos gi-
gantes tecnológicos. Somente em 
2018, os dispositivos eletrônicos 
para uso residencial ultrapas-
saram a marca de 40 milhões 
de unidades vendidas nos EUA, 
segundo o Wall Street Journal, 
que divulgou a nova empreitada 
da Amazon e do Google.

>> Culpados. Além da canalhice da 
Assembleia mineira, que engavetou 
projeto que vetava alguns “direitos” 
das mineradoras, o ex-governador 
Fernando Pimentel nomeou um 
secretário de meio ambiente, 
Germano Vieira, que assinou uma 
regra normativa rebaixando os 
critérios de risco das barragens.

>> Tragédia. De todas as tristes 
imagens exibidas na TV, já 
espalhadas pelo mundo todo, as 
mais doloridas foram de uma mãe 
suplicando para que o filho fosse 
resgatado pelo menos machucado, ou 
se nem isso for possível, que seu corpo 
apareça. E depois uma jovem dizer 
aos prantos “acabou Brumadinho”.

>> Ingratidão. “É bom lembrar que 
Jesus curou dez leprosos e apenas 
um voltou para agradecer”. As aspas 
são de um longo texto postado pelo 
ex-governador Robinson Faria no 
Instagram. Lembrar também dos 
mandatos e reputações que ele 
salvou e dos inimigos que os íntimos 
hospedaram em seu governo.

>> Convivência. O futuro reitor 
da UFRN (toma posse em maio) 
José Daniel Diniz de Melo anunciou 
ontem na Rádio Cidade que já tem 
pronto um projeto de modernização 
do Centro de Convivência, há décadas 
necessitando acompanhar os avanços 
ocorridos ao seu redor por toda a 
universidade.

>> Normalidade. Tudo normal na 
cirurgia do presidente Bolsonaro, 
frustrando as pragas dos leninistas-
fanatistas e os agouros de pseudo 
solidariedade tipo a de Renan 
Calheiros. Agora é torcer para que 
petistas e adjacências evacuem 
as teorias acumuladas no cólon 
sigmoide, curando-se das diarreias 
cerebrais.

>> Macho-chô. Alberto Álvarez, 
líder dos taxistas de Barcelona na 
briga contra serviços tipo über, 
ganhou as manchetes de Madrid 
ao criticar a ação policial contra 
seus colegas da capital. Tito, como é 
chamado, disse não entender “como 
um ministro gay como Fernando 
Marlaska” usa repressão policial.

Não bastasse a merda que 
foi e ainda aparece novela 

com os anos 90. 

(Bia Fontana Resende)

Governo antigo, governo novinho, 
é muita embromação em 

Brumadinho. 

(Rose Sakamori)

Jean Wyllys foi sozinho pra 
Espanha ou levou a família, 

também ameaçada? 
(Andrea Albertim)

PICARDIA NAS REDES
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>> Ingratidão? O ex-governador Robinson 
Faria fez um desabafo em suas redes sociais, 
neste domingo, intitulado “Gratidão ou 
ingratidão?”. No texto, uma reflexão sobre o 
que é gratidão e uma afirmação: os salários do 
funcionalismo só estão atrasados porque ele se 
recusou a demitir 20 mil servidores do Estado, 
apesar de ter sido encorajado a fazê-lo, repetindo 
o que fizeram algumas gestões pelo Brasil. 
“Como governador, infelizmente, só tinha duas 
escolhas para tomar. A primeira seria a mais 
cômoda, vamos chamar assim, que seria demitir 
20 mil servidores, e assim teria governado os 
quatro anos sem atraso. A outra opção, que foi 
a que escolhi, não demitir e lutar, perseverar e 
esperar um apoio da União, que foi dado a outros 
estados e aqui nunca chegou”, escreveu ele, que 
revelou saber que a sua escolha lhe traria um 
gigantesco  desgaste político.

>> Sem culpa. Ainda em sua postagem, que 
ele garantiu não ter motivação política, o ex-
governador afirma que não foi ele que “quebrou 
o RN” e nem o Brasil. “Recebi o estado mais 
falido do Nordeste”, ressaltou.

>> Pedido de desculpa. No final do texto, 
Robinson ressalta que o escreveu em meio às 
lágrimas e pede desculpa pelos erros cometidos 
enquanto esteve no comando do RN. “Continuo 
torcendo pelo Rio Grande do Norte. Amo todos 
vocês”, disse ele.

>> CPI dos laudos. Nos três últimos anos, 
laudos técnicos oficiais, públicos e privados, 
foram emitidos  a cada  exercício atestando que 
as paredes de contenção da barragem de Mina 
Feijão, que se rompeu na quinta-feira passada, 
em Brumadinho, Minas Gerais, estavam em 
perfeito estado, sem necessidade de qualquer 
ação de natureza preventiva. Quais técnicos 
firmaram esses documentos? Que formação têm 
eles? Por que erraram de modo tão escancarado?
É preciso que a verdade venha à baila e todos 
os culpados sejam punidos.  Políticos e não 
políticos.
A coluna vê  como prioridade absoluta desse 
novo Congresso, que inicia suas atividades 
nesta sexta-feira, a apuração da verdade sobre 
esse desatre, fazendo aflorar tudo  para o povo 
brasileiro e para o mundo, sem submissão a 
qualquer tentativa de pressão.

>> Convênio . A governadora Fátima Bezerra 
disse em sua conta no Twitter que o Rio Grande 
do Norte tem hoje 8 bombeiros atuando na Força 
Nacional de prontidão para ajudar nas buscas 
da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. 
Paralelamente, afirmou a gestora, a Defesa 
Civil Estadual esteve com o laboratório de 
monitoramento de atividades sísmicas da UFRN 
para tratar de convênio para compartilhamento 
de monitoramento remoto de barragens 
e encostas. Fátima disse que “é dever dos 
governantes e autoridades zelar pela proteção 
do meio ambiente e das comunidades, agindo 
com rigor e excelência no auxílio das  vítimas e 
familiares e na prevenção de novas tragédias”.

>> Preocupação. Entrevistado por esta 
colunista no programa Gazeta Notícias 
(TV Gazeta RN), nesta segunda-feira, o 
reitor eleito da UFRN, professor Daniel 
Diniz, afirmou que há uma “preocupação 
muito grande” por parte da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte de que o 
presidente da República Jair Bolsonaro 
decida interferir na escolha de seu 
nome pela comunidade acadêmica para 
assumir, a partir de maio, o comando da 
instituição, como tem sido especulado. 
Para ele, será  uma “perda de tempo” 
e um “desgaste muito grande” para 
a universidade se Bolsonaro decidir 
escolher outro nome da lista tríplice que 
a UFRN envia ao Ministério da Educação 
como manda a legislação.

>> Prejuízo. O reitor explicou 
que há muitos anos o MEC acata o 
primeiro nome da lista tríplice de 
forma automática e que o nome eleito 
normalmente é o que melhor representa 
os planos da universidade naquele 
momento, ou seja, quem melhor poderá 
dar continuidade a projetos e obras. 
Ele ressaltou que o reitor precisa, mais 
do que autoridade, ter liderança e bom 
trânsito dentro dos Conselhos que o 
ajudam a administrar a Academia. Além 
disso, segundo Daniel Diniz, “a defesa da 
democracia é um valor muito importante 
para as universidades”.

>> Receio. Outro ponto levantado pelo 
reitor eleito é sobre o receio de que o 
governo Bolsonaro não invista o suficiente 
na UFRN, como estava sendo feito em 
anos anteriores. Ele citou o perigo de não 
conseguir terminar obras importantes 
para a comunidade acadêmica, como o 
Instituto do Cérebro e a Escola Multi 
Campi de Ciências Médicas.

>> Em clima de verão. Aproveitando 
o clima de verão em curso, o Complexo 
Educacional Contemporâneo decidiu 
promover uma pool party para celebrar os 
seus aprovados no Sisu. A comemoração 
foi na própria escola, na tarde de ontem 
(28), dentro d’água, com os novos 
universitários, professores, amigos e 
suas famílias. A tradicional raspagem de 
cabelos e sobrancelhas também fizeram 
parte da programação.

>> Em clima de verão. Aproveitando 
o clima de verão em curso, o Complexo 
Educacional Contemporâneo decidiu 
promover uma pool party para celebrar os 
seus aprovados no Sisu. A comemoração 
foi na própria escola, na tarde de ontem 
(28), dentro d’água, com os novos 
universitários, professores, amigos e 
suas famílias. A tradicional raspagem de 
cabelos e sobrancelhas também fizeram 
parte da programação.

Deputado Felipe Maia e esposa Natália estiveram entre os 
convidados da festa de aniversário do prefeito de Salvador 
ACM Neto, neste fim de semana, na capital baiana

Aquele ‘tête-à-tête’ entre a governadora Fátima Bezerra e o 
presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, 
que confirmou a realização de mais uma edição do evento 
este ano na capital potiguar

Desfile Givenchy 
Inverno 2019, em 

Paris

Instagram

Instagram

Divulgação

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Sua ambição e sua curiosidade na profissão 
estarão ativadas. Aceite convites para sair 
e conhecer gente nova. É possível que pinte 
passeio com uma turma. 

Vai conquistar os colegas de trabalho graças à sua 
disposição de ajudar. Sua fé estará conduzindo 
suas ações. É possível que mude de atitude na 
conquista e até se estresse com a rotina.

Conversas sobre o futuro e seus ideais vão encher 
você de entusiasmo. Há promessa de momentos 
alegres. Saberá encher de carinho o(a) paquera e 
até descobrir afinidade com quem não botava fé.

Conselhos femininos devem gerar lucros e 
é possível que chegue grana vinda de local 
distante. Novidades profissionais podem surgir. 
Na conquista, fará mil planos românticos.

Trabalhar em conjunto deve render mais 
financeiramente. Não perca a oportunidade de 
conhecer pessoas de outras cidades e ampliar 
seu círculo de amigos. 

No trabalho, poderá precisar se deslocar ou viajar. 
No caso de entrevista ou teste, deverá se sair bem. 
Na união, sua postura mais descontraída deixará 
seu amor à vontade para se abrir.

 Defina seus objetivos de trabalho e vá à luta! 
Melhor não fazer drama sobre problemas de 
saúde. Se seu par mora longe, a relação deverá 
emplacar. Astral perfeito para curtir a paixão.

Vai confiar na sua intuição. Poderá trabalhar 
a sós e obter bons resultados. Também não 
está descartada a chance de conseguir outro 
serviço. 

Use seu talento criativo para se destacar na 
carreira. Sinal de sorte: que tal fazer uma 
fezinha ou participar de sorteio? Vida social 
agitada, abrindo espaço para conquistas.

Poderá ter sucesso com seus projetos, mas 
mantendo os pés no chão com relação a 
grana. Cuidado para não trabalhar demais e 
acabar prejudicando sua saúde.

Uma mudança no trabalho será comemorada. 
Se estiver em busca de vaga, poderá contar 
com ajuda numa entrevista. Tudo indica que sua 
simpatia estará realçada, atraindo todas atenções.

Aposte nos bons frutos do seu trabalho, 
porque terá o destaque que merece. 
Momento de tomar decisões importantes 
para a sua família. 

Valentina convence Laura a ficar em Serro Azul e seduzir Gabriel. Mirtes vê um incêndio na igreja e Luz consegue 
resgatar padre Ramiro. Adamastor questiona Ondina sobre sua família. Marilda se espanta com a reação de 
Eurico ao incêndio na igreja. Rivalda pergunta por Walid a Diana. Jurandir permite o namoro de Elisa e Maltoni.

 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)

Alain se assusta quando vê o espelho do camarim quebrar. Priscila afirma que sentirá saudades de Grace. 
Margot tem um sonho com Vicente e os dois visitam Cris/Julia no passado. Solange beija Emiliano. Hugo e 
Josi selam um acordo para se ajudar, e Cláudio acredita que os dois estão apaixonados.

ESPELHO DA VIDA

Nos anos 80, Janaína e os filhos, João e Jerônimo, assistem ao programa Patotinha Mágica. Com o 
programa em queda de audiência, Lidiane instrui Manuzita a anunciar um concurso para escolher um 
novo integrante. João e Jerônimo ficam interessados e fogem para o Rio para participar da seleção.

VERÃO 90

PASSATEMPO

Após a polêmica acerca do exces-
so de erotização nos trabalhos de MC 
Melody, a cantora, de 11 anos, será 
proibida de usar maquiagem e rou-
pas decotadas em novas gravações. 
Essas são algumas das restrições de-
terminadas em seus novos contratos.

Segundo o jornal “Extra”, tudo 

que foi assinado antes pelo pai da me-
nina, MC Belinho, será revisado pelo 
escritório de advocacia Ribeiro da 
Luz, que trabalha para Felipe Neto.

Foi o youtuber quem motivou 
toda a mudança com a MC mirim, 
ao criticar como sua carreira era ad-
ministrada – explorando a imagem 

sexualizada de uma pré-adolescente.
Entretanto, alguns dias depois, 

se ofereceu para ajudar com trata-
mento psicológico, além de dar novos 
rumos para a carreira da menina. 
Felipe indicou a ativista social Sabri-
na Bittencourt para gerenciar seus 
novos trabalhos. l

Melody é proibida de usar maquiagem
NOVO RUMO

Instagram / Reprodução

Contratos da cantora terão novas regras

Após polêmica sobre erotização, pré-adolescente também não poderá mais usar decote
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

R ARAUJO DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 08.088.122/0001-93, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para um Serviço de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores com Troca de óleo. Localizado na Rua Marinheiro Mel Inácio, N° 
676 – Paraíba – Caicó (RN) – 59.300-000. 

Raimundo Araújo da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME,  
28.521.182/0001-65, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) para Posto 
Revendedor de Combustíveis, localizado na  R. José Antas Filho, s/n Nova Pedro Avelino, 
município de Pedro Avelino/RN.

Berilo Severo de Medeiros
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 18/01/2022, em favor do em-
preendimento Unidade de Compressão de Gás do Poço 3-AURI-23-RN, com capacidade 
de 167m³/h, localizada no Campo Periquito, localizado no Sítio Pitomba,  Zona Rural do 
Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Renovação de Licença Simplificada (RLS), com prazo de validade até 18/01/2022, em 
favor do empreendimento 01 (um) Acesso ao Poço Petrolífero de Código: 4-ALC-0002-RN 
medindo 1000m, localizada no Campo de Produção de Periquito (PQO), Zona Rural do 
Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Renovação de Licença de Operação (RLO), com prazo de validade até 18/01/2022, em 
favor do empreendimento 01 (um) Poço Petrolífero de Código: 4-ALC-0002-RN, localizada 
no Campo de Produção de Periquito (PQO), Zona Rural do Município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL PARA ESCOLHA DA COMISSÃO ELEITORAL

Sindicato dos Trabalhadores de Edifícios e Condomínios, Residenciais, Comerciais e das 
Empresas Prestadoras de Serviços e Administradoras de Condomínios no Estado do Rio 
Grande do Norte SINDRATEC-RN, inscrito no CNPJ: 15.132.318.0001-01, vem por meio de 
seu representante legal, pelo presente edital convocar todos os membros da categoria profis-
sional dos trabalhadores de Edifícios Residenciais, Comerciais, e das Empresas Prestadoras 
de Serviços, e Administradoras de Condomínios, associados em dia com as suas obrigações 
e contribuições ao SINDRATEC-RN, na base territorial dos Municípios de Natal, Ceará - Mi-
rim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim no Estado do Rio Grande 
do Norte para participar da Assembleia Geral designada para o dia 15 de Fevereiro de 2019 
em primeira chamada as 19:30h e em segunda chamada às 20:00h na Av. Rio Branco nº 
829, sala 102 Bairro Cidade Alta Natal/RN CEP.590.25-003, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 
a) Eleição para escolha da Comissão Eleitoral que coordenará o processo eleitoral do 
SINDRATEC-RN – Gestão 2019/2023.

Natal/RN, 28 de janeiro de 2019.

EMANOEL DOS SANTOS DE SOUSA
EMANOEL DOS SANTOS DE SOUSA – Presidente do SINDRATEC-RN
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EDITAL DE CITAÇÃO (30 DIAS)

Processo nº 0145619-72.2013.8.20.0001
Ação: Usucapião
Autores: Marlon David de Souza e outro
Réus: Espólio de Fernando Gomes Pedroza e Célia Gomes Pedroza repres. por 
Sônia Duarte Pedroza e outros, Sonia Maria Aparecida da Silva
IMÓVEL: Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Raimundo Nonato, 85, Ponta Negra, 
medindo 372,11m2, Natal/RN.
OBJETO: CITAÇÃO dos terceiros interessados e réus incertos, em lugar incerto e não 
sabido; e seus respectivos cônjuges, se casados forem, para, querendo, CONTESTA-
REM, a presente Ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do 
prazo previsto neste Edital (30 dias), tudo conforme Petição inicial que se encontra em 
Cartório à disposição dos interessados, no endereço supra. ADVERTÊNCIA: Não sen-
do contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor (art. 344 do CPC); e, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o 
MM. Juiz expedir o presente Edital, por ele devidamente assinado, e que será afixado 
no lugar de costume do Fórum local, além de publicado na forma da lei. CUMPRA-SE,  
na  forma  e  sob  as  penas  da  lei. Eu, Marcelo Quintino de Araújo,  Auxiliar Técnico, di-
gitei, e eu (_____) Helaine Cristina da Cunha, Chefe de Secretaria, conferi e subscrevo.

Natal/RN, 22 de maio de 2018.

Nilson Roberto Cavalcanti Melo
Juiz de Direito

PEDIDO DE  CONCESSÕES DE  LICENÇA AMBIENTAL

SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 01.387.400/0002-45 , torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, as seguintes Licenças:
Licença Instalação, Prazo Validade: 13/012019, Para Base Armazenamento Combustivel Líqui-
dos capacidade 4.482,0m3, Localizada Rod. Estrada do Òleo, S/N, Zona Rural, Guamaré-RN;
Licença Prévia, Prazo Validade: 13/12/2018, para Oleoduto de interligação Base SP a Petrobrás/
RPCC, com 1.482,0m, Localizado Rod. Estrada do óleo, S/N, Zona Rural, Guamaré-RN.

LUIS AUGUSTO DIAS BRANCO SOBRAL
DIRETOR ADMNISTRATIVO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE pela sua 
direção convoca todos os Enfermeiros da base territorial, associados ou não, a participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 05 de Fevereiro de 2019, de 
acordo com os horários seguir especificado: às 16:30 horas em 1º convocação com 2/3 dos 
associados e às 17:00 horas em 2º Convocação, com qualquer número de presente. 
Na SEDE do SINDERN na Rua Ângelo Varela 1485 – Tirol / Natal – RN  CEP 59015010, 
para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: a)A Campanha Salarial 2018 e 2019 ; b) 
Discussão e aprovação da pauta de reivindicação da campanha salarial 2019 e ratificação de 
2018; c) Autorização para fechamento de Convenção Coletiva de trabalho ou Dissidio coletivo 
e/ou ,Mediação e Arbitragem com os sindicatos patronais ou seus representantes legais; d)
Discussão e manutenção de assembleia permanente para negociação coletiva; e) Discussão 
e aprovação sobre a forma de cobrança de contribuição sindical, mediante prévia e expressa 
autorização da categoria, via Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social da entidade e 
da Constituição da República Federativa do Brasil a em atendimento aos artigos 579 e 587 da 
CLT. f) Discussão e aprovação sobre a Contribuição Negocial a ser estabelecida em caso de 
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo com o intuito de sanear gastos do sindicato da ca-
tegoria representativa. g) Outros pontos de interesse da categoria. Será lavrada a respectiva 
Ata com as deliberações adotadas pela entidade sindical, no sentido de ser registrada peran-
te o órgão competente, bem como, sendo levada ao Ministério do Trabalho e Emprego- MTE. 
E para que ninguém possa alegar ignorância, será este edital fixado na sede do sindicato, 
bem como publicado em jornal de grande circulação.

Natal, 29 de janeiro de 2019.

Luciano Gomes Cavalcanti
Presidente do SINDERN

CONCESSÃO DE LICENÇA   DE OPERAÇÃO

A N DE OLIVEIRA COMBUSTÍVEIS LTDA  inscrito sobre CNPJ: 08.505.901/0001-47 torna 
público que recebeu  do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2018-122638/TEC/
LO-0157 para um Posto de Combustível ,localizado na Avenida Ayrton Senna – 1964 – Nova 
Parnamirim – Parnamirim - RN.

JOSIVALDO CLEMENTE
Sócio-Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA   DE OPERAÇÃO

BRAZILIAN BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA  inscrito sobre CNPJ: 29.425.965/0001-08 torna 
público que recebeu  do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2018-122801/
TEC/LRO-0137 para uma Industria Recicladora de resíduos Sólidos com área total de 433,4 
m2,localizado na Avenida Major Antônio Delmiro – 3755 – quadra 7 – Lote 2667 – Bairro 
Alfredo Mesquita – Macaíba  - RN.

ROBERTO PES
Sócio-Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
L. FERNANDES DE OLIVEIRA, CNPJ: 08.350.431/0001-90, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, as seguintes licenças:
Renovação Licença Operação para Combustível Liquido para veículos Automotores, Lubri-
ficantes e GNV, Localizada na Rua José Anchieta Praxedes, 180, rodovia 117, Bairro: Sebas-
tião Maltez, Caraubas-RN;
Renovação Licença Operação para Transporte Cargas Perigosas (Combustível líquido), 
Localizada na Rua José Anchieta Praxedes, 180, rodovia 117, Bairro: Sebastião Maltez, Ca-
raubas-RN 

LICURGO FERNANDES DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

POSTO IGUANA – FRANCISCO ASSIS NETO, CNPJ: 08.350.555/0008-41, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de Operação, para Posto de Revenda 
de Combustível Líquido e GNV, Localizado na Av. Presidente Dutra, S/N, Alto São Miguel, 
Mossoró/RN.

FRANCISCO ASSIS NETO
PROPRIETARIO

LICENÇA AMBIENTAL

JOÃO MOREIRA FILHO, inscrito no CPF: 108.472.004-34, torna público, conforme a reso-
lução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 31/07/2018, por meio do Processo 
Administrativo N° 000000.022557/2018-41, a Licença Ambiental de Operação para o funcio-
namento de um prédio de uso comercial com área construída de 446,22m² em um terreno 
de 243,21 m², situado na Rua Princesa Isabel, 509, Cidade Alta, CEP 59025-400, Natal/RN, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclareci-
mentos.

Luizinho Lopes é mantido 
como treinador do América

ELE FICA

José Aldenir / Agora RN

Mesmo sem ser unanimidade entre os dirigentes, 
treinador continuará à frente do clube rubro

Apesar de o América ter sido 
surpreendido com uma derrota pa-
ra o Globo FC no domingo, 27, pela 
5ª rodada do Campeonato Potiguar, 
a diretoria alvirrubra se reuniu 
nesta segunda-feira, 28, e decidiu 
o treinador Luizinho Lopes no co-
mando técnico do clube.

Embora a permanência do 
profissional não tenha sido unani-
midade entre os dirigentes, o pre-
sidente Eduardo Rocha optou pela 
continuidade do trabalho iniciado 
em novembro de 2018, mas que até 
agora não colheu frutos. Em 5 jogos 
oficiais, foram apenas 2 vitórias, 1 
empate e 2 derrotas.

Luizinho, que durante muito 
tempo foi auxiliar técnico do Améri-
ca, treina pela primeira vez a equi-
pe profissional rubra. No currículo 
de treinador, tem passagens por 
Globo (time com o qual conseguiu 

o acesso para a Série C em 2016) 
e Confiança-SE, clube pelo qual 
disputou a terceira divisão do ano 
passado.

Com 7 pontos conquistados até 
agora, o América é atualmente o 
terceiro colocado do primeiro turno, 
um ponto atrás do Globo, que tem 8 
e é o primeiro da zona de classifica-
ção para a final do torneio.  l

Luizinho Lopes durante jogo na Arena


