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Alcaçuz deixa caos 
para virar modelo 
de prisão no País
Após rebelião que resultou na morte de 26 detentos em janeiro do ano passado, 
Estado adotou gestão prisional rígida que mudou realidade da penitenciária.

RESULTADO 09
BOATO 03

Rogério Marinho
diz que sua ida para 
o governo Bolsonaro 
é “só especulação”
Deputado federal (foto), que credita 
sua derrota nas eleições deste ano 
à relatoria da reforma trabalhista, 
afirma que não tem nada acertado 
com presidente eleito.

José Aldenir / Agora RN

NATAL
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Alecrim tem mais de 
90% de microempresas
Bairro tem três mil empresas, das quais 96,6% são
pequenas, com faturamento de até R$ 3,6 milhões.

COMÉRCIO POPULAR 10

Problemas de estrutura, como a falta de estacionamentos, encabeçam as críticas

José Aldenir / Agora RN

MAIS MÉDICOS 04

ESPORTE 16

Prefeitos recorrem 
a Temer para que 
cubanos permaneçam

Comitê Olímpico traz 
projeto social para 
Natal esta semana

Gestores municipais vão pedir auxílio 
do presidente nesta segunda-feira para 
que médicos do país caribenho fiquem 
mais três meses. Assim, substituições 
poderiam ser providenciadas.

Jovens de escolas municipais de Natal 
vão participar do “Transforma”, que 
consiste na transmissão de valores 
olímpicos. Projeto acontece durante 
Jogos Escolares da Juventude.

Bronze Dourado / Reprodução

Os perigos do 
bronzeamento 
natural na pele
Dermatologista ouvido pelo Agora RN 
aponta cuidados que clientes devem 
ter ao procurar o serviço em Natal.

RISCO 08
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Categoria C

Caiu a nota do Rio Grande do Norte na avaliação do Tesouro 
Nacional quanto à capacidade de pagamento de dívidas por 
parte dos estados. A classificação do RN, que era “B” em 2017, 

agora é “C”. Outros estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul estão em situação pior: tiveram nova “D”. Estar nas categorias 
“A” e “B” permite ao estado receber garantia do governo federal 
na contratação de empréstimos junto a instituições financeiras. 
Das 27 unidades federativas do Brasil (26 estados mais o Distrito 
Federal), 13 receberam notas A ou B, enquanto outras 13 ficaram 
com notas C ou D. Minas Gerais, por falta de informações, ficou fora 
da avaliação.

>> Em baixa. Em relação às 
capitais, a potiguar Natal também 
está com avaliação negativa junto 
ao Tesouro Nacional. Assim como o 
Estado, a cidade ficou na categoria 
“C”, repetindo o desempenho do ano 
passado. Das 26 capitais do País – 
Brasília não entra na lista pois não 
tem administração municipal –, 9 
tiveram a mesma classificação que 
a capital norte-rio-grandense. Ao 
contrário dos estados, aqui nenhum 
município ficou na categoria “D”.

>> Rombo. No quesito previdência, 
outro dado preocupante sobre o Rio 
Grande do Norte. De acordo com o 
Tesouro, o custo do regime próprio 
do Estado cresceu 7% entre os anos 
de 2016 e 2017, o que significa que a 
administração pública gastou mais 
de um ano para o outro para fazer 
os pagamentos dos benefícios. Isto é, 
o déficit nas contas previdenciárias 
aumentou no Rio Grande do Norte.

>> Salto milionário. Em 2017, 
o custo do regime próprio do Rio 
Grande do Norte foi de R$ 1,5 bilhão. 
Em 2015, para se ter uma ideia, a 
despesa foi de R$ 1,25 bilhão. Ou 
seja, em dois anos, aumento de 
quase R$ 300 milhões de déficit.

>> Contrapeso. Os dados do 
Tesouro Nacional sobre arrecadação 
própria explicam por que as 
contas do Rio Grande do Norte 
ainda não desabaram. Só em 
ICMS, a arrecadação do Estado 
cresceu 5,4% entre 2016 e 2017. 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Não verifico fadiga 
dos materiais”

Ministro Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal, sobre texto da 

Constituição Federal de 1988

>> Futuro. Presidente estadual 
do PSD, Robinson Faria (foto) 
tem afirmado que pretende se 
dedicar à iniciativa privada 
depois que deixar o cargo de 
governador, em 31 de dezembro. 
Falou que não tem projeto para 
as próximas eleições e que, a 
partir de janeiro, caberá ao povo 
refletir sobre o legado deixado 
por sua administração para, 
quem sabe, um dia ele possa 
retornar à política. Quando 
perdeu a campanha para o 
Governo do Estado em 2014, 
o ex-ministro Henrique Alves 
(MDB) disse o mesmo...

Em contrapartida, transferências 
constitucionais como o Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) 
caíram ou cresceram muito pouco. 
Ou seja, a arrecadação própria 
do Estado compensou as quedas 
vertiginosas de receita observada em 
outras fontes.

>> É segredo, é sagrado. A 
governadora eleita, Fátima Bezerra 
(PT), continua na estratégia de 
guardar a sete chaves os nomes dos 
futuros secretários que auxiliarão a 
sua gestão. Enquanto seus colegas 
governadores eleitos estão perto 
de fechar as equipes, a petista 
não anunciou um nome sequer. 
Oficialmente, interlocutores do 
governo eleito afirmam que o foco é 
apenas o processo de transição.

>> Sem pressa. O deputado 
estadual Fernando Mineiro, federal 
eleito pelo PT, concentra esforços 
na reta final de seu mandato na 
Assembleia Legislativa e na transição 
do atual para o próximo governo, 
de sua aliada Fátima Bezerra. Ao 
contrário de sua colega de partido, 
a também eleita deputada federal 
Natália Bonavides – que tem ido 
a Brasília para conhecer o local de 
trabalho nos próximos quatro anos –, 
Mineiro tem preferido se dedicar às 
tarefas locais. É importante lembrar: 
Mineiro aguarda decisão da Justiça 
para saber se poderá mesmo ocupar o 
cargo. Ele pode perder a vaga obtida 
em 7 de outubro para Beto Rosado 
(Progressistas).

José Aldenir / Agora RN

Nelson Júnior / STF
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Todas as informações contidas nos 
artigos publicados nesta edição são de inteira 
responsabilidade dos autores, não traduzindo, 
portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e reflexão 
sobre problemas dos mais variados segmentos 
da sociedade.

>> E se... Oficialmente, o clima é 
de otimismo. Petistas acreditam 
que a Justiça vai manter o 
mandato nas mãos de Mineiro. 
Internamente, contudo, há o temor 
de derrota no Tribunal Superior 
Eleitoral. Se isso se confirmar, o 
hoje deputado estadual deverá, 
em vez de ir para Brasília, ocupar 
cargo de relevância no próximo 
governo estadual.

>> Entre eles. Chama a atenção 
a quietude dos deputados 
estaduais eleitos ou reeleitos a 
respeito da eleição para definir o 
próximo presidente da Assembleia 
Legislativa. Nos bastidores, há 
um zunzunzum de que a situação 
está praticamente resolvida. Atual 
presidente, Ezequiel Ferreira 
(PSDB) – deputado mais votado nas 
eleições e aliado da governadora 
eleita, Fátima Bezerra – é favorito 
para permanecer no cargo. Seria 
o terceiro mandato consecutivo do 
tucano à frente da Casa.

>> Boa, prefeito. Empresários 
da construção civil gostaram da 
sinalização dada pelo prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (MDB), que 
anunciou que pretende priorizar, 
nos dois anos de gestão que lhe 
restam, a revisão do plano diretor 
da cidade. O ponto que agradou 
aos construtores foi a abertura 
do prefeito para rever regras de 
edificação na orla da cidade.

>> Alternativa. Sem mandato a 
partir de 2019, o deputado federal 
Antônio Jácome (Podemos) e o seu 
filho, o deputado estadual Jacó 
Jácome (PSD), podem mergulhar 
de vez na política de Parnamirim 
a partir do próximo ano. Por 
lá, onde o segmento evangélico 
(onde os dois têm penetração) 
é bastante representativo, os 
Jácome podem querer “aprontar” 
nas eleições municipais de 2020, 
quando Rosano Taveira (PRB) 
poderá tentar a reeleição. A atual 
vice-prefeita, Elienai Cartaxo, e o 
vereador Thiago Cartaxo, ambos do 
Podemos, é uma aliada dos Jácome 
na cidade.
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Rogério Marinho diz que sua ida para 
governo Bolsonaro “é só especulação”

POLÍTICA

José Aldenir / Agora RN

Deputado federal, que não conseguiu reeleição, credita derrota à reforma trabalhista e afirma que
não há nada de concreto que o coloque dentro da gestão que venceu as eleições presidenciais

“É só especulação”. Assim, o 
deputado federal Rogério Marinho 
(PSBD), que não conseguiu se ree-
leger para a Câmara, respondeu ao 
Agora RN sobre as informações di-
vulgadas inicialmente pela Revista 
Crusoé e replicadas por demais blogs 
de que ele estaria a caminho de uma 
função no novo governo, do presi-
dente eleito Jair Bolsonaro (PSL). 
A mesma informação foi postada no 
site O Antagonista.

O tucano reconheceu a derrota 
nas eleições deste ano ao fato de ter 
sido o relator da reforma trabalhista, 
o que motivou contra ele uma verda-
deira caçada por parte de entidades 
sindicais e corporações de juízes sob o 
argumento, segundo o parlamentar, 
de retirada de direitos trabalhistas 
que não aconteceram.

Já do ponto de vista político, ao 

diário carioca O Globo, Rogério afir-
mou que faltou ao PSDB, partido 
dele, uma pauta mais conservadora 
em relação à segurança pública e 

atribuiu “a investigação de corrupção 
contra Aécio” como outro empecilho 
para o bom desempenho.

Durante a campanha eleitoral, 

a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) criou a campanha “Se votar, 
não volta”, denunciando deputados 
e senadores que apoiaram a reforma 
trabalhista. Os textos mostravam 
fotos e organizavam as listas por 
estado. E, é claro, Rogério encabeçou 
todas elas.

Meses antes da eleição, em mar-
ço, uma das corporações dos juízes 
do trabalho representada pela Asso-
ciação dos Juízes para Democracia 
(AJD) criticou uma homenagem que 
seria feita a Rogério no âmbito do 
TRT 21. Segundo a entidade, Rogério 
só não defendeu “açodada promulga-
ção da nova legislação, como enfati-
camente a defende”.

E as últimas declarações do de-
putado durante todo esse tempo con-
firmaram isso. “Não só fiz, como faria 
tudo de novo”. l

Relator da reforma trabalhista diz que faltou ao PSDB pauta mais conservadora
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Prefeitos dizem "fica" para médicos 
cubanos e pedem auxílio de Temer

MAIS MÉDICOS

Karina Zambrana / Ministério da Saúde

Na semana passada, governo de Cuba decidiu encerrar parceria com o Brasil no programa "Mais 
Médicos". Com a saída dos profissionais caribenhos, 67 municípios potiguares ficarão desassistidos

A Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) vai pedir nesta 
segunda-feira, 19, que o presidente 
Michel Temer (MDB) interceda pela 
prorrogação dos contratos dos médi-
cos cubanos que atuam no programa 
“Mais Médicos”. O governo do país 
caribenho decidiu na quarta-feira, 
14, encerrar o acordo com o Brasil 
por divergir de críticas e de exigên-
cias feitas pelo presidente eleito, Jair 
Bolsonaro (PSL).

O encontro da “Frente Munici-
palista” vai solicitar que a saída dos 
médicos cubanos seja gradual. A 
ideia é permitir que o próximo gover-
no federal tenha ao menos entre dois 
e três meses para organizar a substi-
tuição dos profissionais estrangeiros.

A CNM apelou para a amplia-
ção do programa para municípios 
e regiões que “ainda apresentam a 
ausência e a dificuldade de fixação 
do profissional médico”. A saída dos 
cubanos deixará 67 municípios do 
Rio Grande do Norte desassistidos, 

de acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap). O Estado 
tem 142 profissionais do país em 
atuação.

Segundo o presidente da Fede-
ração dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn) e prefeito de São 
Paulo do Potengi, José Leonardo 

Cassimiro de Araújo, a saída abrup-
ta dos profissionais estrangeiros 
causará graves problemas para a 
rede de atenção básica de saúde. 

“Cerca de 50% dos profissionais 
dos 'Mais Médicos' são cubanos. Va-
mos ficar com um desfalque muito 
grande no atendimento básico, que 

é o responsável pela prevenção de 
doenças. Com isso, as pequenas cida-
des irão sofrer muito com a ausência 
do serviço”, relata.

O prefeito espera encontrar 
apoio do atual presidente, Michel 
Temer, para a manutenção dos 
estrangeiros no programa federal. 
“Queremos que o atual governo 
interceda nesta questão, para que 
os cubanos fiquem por mais três ou 
quatro meses. É o prazo necessário 
para que o próximo governo tome as 
medidas necessárias para reposição 
dos médicos estrangeiros”, justifica 
Leonardo Cassimiro, o "Naldinho".

Segundo o Ministério da Saúde, 
um novo edital de convocação de mé-
dicos brasileiros será publicado nesta 
semana. O objetivo é selecionar pro-
fissionais para as 8.332 vagas que 
serão deixadas pelos médicos cuba-
nos. A nova seleção de profissionais 
médicos será realizada ainda no mês 
de novembro, e o comparecimento 
aos municípios será imediato. l

RN tem 142 médicos cubanos trabalhando em municípios de todas as regiões

FISCALIZAÇÃO

MP faz alerta sobre risco de Estado
não o gastar mínimo com saúde no RN

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Estadual 
emitiu um alerta aos órgãos de con-
trole e fiscalização do Rio Grande 
do Norte sobre o risco de o Governo 
do Estado não atingir o percentual 
mínimo de 12% de aplicação de re-
cursos em ações e serviços de saúde.

Citando o Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária do RN 
do 4º bimestre, o órgão informou que 
o percentual de aplicação em ações 
e serviços públicos de saúde sobre a 
receita líquida de impostos e trans-
ferências legais e constitucionais 
do RN somente alcançou 5,18%, 
quando deveria se aproximar de 
12%, uma vez que a arrecadação de 
receitas vem se comportando dentro 
das estimativas previstas na Lei Or-
çamentária Anual (LOA).

Para a promotora de Justiça Iara 
Pinheiro, “em razão da proximidade 
do encerramento do exercício, há 

forte probabilidade de o Estado não 
atingir o piso mínimo de 12%, confor-
me determina a legislação vigente”.

A representante ministerial 
soma a esse risco o fato de esssa 
possibilidade ocorrer em um con-
texto de inadimplência crescente 
da Secretaria de Estado da Saúde 

Pública junto aos prestadores de 
serviço contratualizados com o SUS 
e ao Município de Natal. “A situação 
pode prejudicar a continuidade da 
assistência ofertada à população em 
áreas sensíveis como ortopedia, car-
diologia e terapia intensiva”, exem-
plificou. l

Sede da Secretaria de Saúde Pública do RN: só 5,12% repassados para a área

SEGUNDOS
EM QUINZE

Temer diz estar preocupado 
com reajuste do Supremo
O presidente Michel Temer fez 
uma rápida passagem de 24 horas 
pela Guatemala, onde participou 
da Cúpula Ibero-americana. Após 
discurso no plenário do encontro, 
em que defendeu a austeridade 
fiscal para combater a desigualdade, 
Temer falou com jornalistas. Ele 
afirmou que o Brasil estará preparado 
para uma eventual falta de médicos, 
caso Cuba retire seus profissionais, 
e disse que está preocupado com 
o impacto econômico do reajuste 
dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, mas garantiu que ainda não 
decidiu se veta o aumento.

Cesar Itiberê / Presidência da República
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 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 19/11 ate 22/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

ofertas 
imperdíveis
19/11 a 22/11 

Tudo para você construir, reformar e decorar a sua casa.

Exclusividade  Exclusividade  

Exclusividade  
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to

 Il
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R$ 199,90 
 cada  

CLIMATIZADOR PORTÁTIL
Mod. Júnior, 4 litros, frio, na cor  
branca/preta, 220V. Ventisol.
Umidifica, ventila e refresca o ambiente.
CÓDIGO: 89419505-89419512

R$ 7,90 
 cada  

ARGAMASSA PARA CERÂMICA
15kg, para acabamento em  
contrapisos, em áreas internas  
e externas, na cor cinza. Axton.
CÓDIGO: 89530903

R$ 139,90 
 cada  

PENDENTE  
Mod. Sky, para 1 lâmpada,  
na cor branca. Inspire.

Utilize lâmpadas LED E27. 
Lâmpada não inclusa.
CÓDIGO: 89712504

R$ 169,90 
 cada  

VENTILADOR DE TETO
Mod. Lumiar, com 3 pás, para 2 lâmpadas, 
na cor branca, 220V. Ventisol. 
Área de ventilação até 28m2. 
         Utilize lâmpadas LED ou flúor compacta E27. 

Lâmpada não inclusa.
CÓDIGO: 88368490

R$ 79,90 
 cada  

CADEIRA
Mod. Deluxe, 85cmx41cm,  
em plástico, nas cores branca ou vermelha. Forte Plástico.
CÓDIGO: 89890423-89890430

R$ 54,90 
 cada  

OMBRELONE
180cm, em aço/poliéster, 
redondo, diversas cores. Belfix.
CÓDIGO: 89311565-89247683-
89247725-89247711

R$ 39,90 
 cada  

CORTINA COM ILHÓS
Mod. Oxford, 2,60mx1,80m, na cor crú. Inspire.
Contém 2 folhas de cortinas de 1,30mx1,80m. 
Varão, ponteiras e acessórios não inclusos. 
CÓDIGO: 89256076

R$ 549,90 
 cada  

COOKTOP À GÁS
9,8cmx45cmx55cm, com 4 bocas, acendedor 
automático, bivolt, na cor preta. Tramontina.
Certificado compulsória Inmetro - OCP nº 0040.
CÓDIGO: 89865664

R$ 519,90 
 cada  

FORNO DE BANCADA ELÉTRICO
Mod. Gourmet, 44 litros,  
na cor cinza, 220V. Fischer.
CÓDIGO: 89448310

R$ 599,90 
 cada  

COIFA PAREDE
Mod. Cartésio, em inox, 
60cm, 220V. Franke. 
CÓDIGO: 88544414
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jornalistaflaviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Chego ao trabalho e começo a cli-
par dois jornais de Natal e um de Mos-
soró, praticamente o que restou ainda 
nas terras que habitamos. Tribuna do 
Norte, Agora RN e De Fato, bastiões 
da resistência, palavra apropriada 
pela esquerda, que anda intolerante 
com comemorações à direita aqui na 
UFRN, onde passo metade do dia.

E sigo no trabalho, dando uma 
espiada na mídia, quando vejo no 
balcão, dois livros recebidos. Um é de 
Benedito Romeu, cruzetense da gema 
que nos oferta “Benedictus´ Crossroad 
Cruzêta – um conto de amor armorial”, 
contendo The Letter, The Final Cut, 
Thesis, Teses Deletadas, Homo Alter 
Homo, finalizando com A Agenda/Le 
Cahier Rouge.

O autor uma figuraça, sociólogo 
escolado na UnB/UFRN e professor 
estadual, admirador de Ricky Nelson, 

Benedito
Romeu / Volonté

Sedaka e Tim Maia. Leio em seu livro 
que seu livro, “é confessional, no fundo 
o diário de um louco que perdeu seu 
capote; digo sua alma: Benedictus cir-
cula pelo limbo”.

Está a venda por aí, sebos, espa-
ços culturais, a ver.

Já Volonté, conheço faz tempo por 
amizade antiga com meu mano Júlio. 
Poeta querido por muitos, na frente da 
Capitania das Artes me entrega “Beba 
ela Chama – cara a cara, proemas, 
pulsar ele saudade, bônus”, contendo 
suas poesias tão rápidas quanto ele 
mesmo em seu cotidiano.

Explico melhor, sempre encontro 
o poeta no Natal Shopping. Sentamos 
para papear, mas ele nunca deixa de 
dizer que não quer incomodar, toma o 
café, troca alguns minutos de prosa e 
faz carreira.

Como geralmente falamos sobre a 
política que anda rolando, não consigo 
captar o que anda produzindo, mas 
lendo o livro dado, faço um pout pourri 
dos seus escritos: pancada de amor 
dói/ah furta-cor/temos nosso próprio 
tempo/ nesse século manual/proesia 
luxo necessário/passeando pelas 
alamedas centenárias da cidade/tudo 
virou lixo/all of me não vim de longe/
aquele amor nem me fale...

Poeta é assim, fragmentação mul-
tifacetada em caleidoscópios urbanos, 
visões retinadas de ambiguidades 
postas, cardápio místico de apócrifos 
textos óbvios por sensações próprias.

Tem quem se dispõe a entender, 
por isso os chamam de críticos. Volon-
té se despe e revela: “sou um cronista 
provinciano e nado contra a maré”.

Pois é...

Brasil sustenta no exterior 
servidores “à distância”

É coisa do passado, no País onde reina o oportunismo, a 
exigência legal e moral de licença sem vencimentos, pelo 
prazo máximo de dois anos, para qualquer servidor público 

que faça opção de residir no exterior. Hoje, somente na Defensoria 
Pública da União (DPU), servidores ganharam a loteria no 
Canadá, na Suíça e até no longínquo Timor-Leste de “trabalhar à 
distância”, sem prejuízos dos vencimentos.

>> Que beleza...
Com aval da chefia, o defensor 
público Felipe Dezorzi Borges 
vive em Otawa, Canadá, levando 
R$30 mil por mês para atuar “à 
distância”.

>> O Sol por testemunha
Antes da temporada na capital 
canadense, o defensor público vivia 
no paraíso de Bridgetown, capital 
da ilha caribenha de Barbados.

>> Muitos direitos
A DPU diz que afastamentos são 
autorizados com base no direito de 
“acompanhar cônjuge removido no 
interesse da Administração”.

>> Existem licenças
O servidor das diversas 
esferas de governo pode tirar 
licenças médica, maternidade, 
paternidade e prêmio. Mas nada 
de morar no exterior.

>> Memória de um atentado
Véspera de Finados de 1980. Palmira e Isis, 
mãe e filha, foram ao cemitério São João 
Batista, no Rio, visitar o túmulo de uma 
parente querida, d. Lyda Monteiro, secretária 
da OAB assassinada no Rio por uma carta- 
bomba. “O sr. conheceu Lyda?”, perguntaram 
a um homem que encontraram lá. “Não, não”, 
respondeu ele, nervoso, “eu me emocionei com o caso...”. Seis meses depois, lendo 
o noticiário sobre o ato terrorista do show do Dia do Trabalho, no Riocentro, elas 
reconheceram o homem que morreu no atentado, por “acidente de trabalho”. Era 
aquele que surpreenderam diante do túmulo de d. Lyda: o sargento Guilherme 
Pereira do Rosário.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Queremos ajudar 

todo mundo”
Bolsonaro pedindo ajuda aos 

governadores para aprovar 
reformas no Congresso

salários dos ministros do STF 
de uma só vez, ao contrário do 
que ocorreu em 2012, quando 
o aumento foi de 15,8%, mas 
dividido em três anos.

>> Quase o rombo fiscal
Segundo o presidente do Se-
nado, Eunício Oliveira (MDB-
-CE), o projeto que autoriza a 
Petrobras a transferir até 70% 
dos direitos de exploração de 
petróleo do pré-sal na área da 
União a outras petroleiras, 
pode render “de R$120 a R$130 
bilhões” aos cofres públicos.

>> Tentativa e erro
O futuro ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, disse que “não 
é a primeira vez que tentam 
me envolver em episódios de 
corrupção”, após ser novamente 
acusado de receber repasses da 
JBS, em 2012.

>> Governador de MG e a 
mulher têm 35 empregados
O governador eleito de Minas, 
Romeu Zema (Novo), não se con-
forma com as mordomias do atu-
al ocupante do cargo, Fernando 
Pimentel (PT). A residência do 
Palácio das Mangabeiras tem 35 
empregados para atender a sua 
excelência o casal petista, sem 
contar um contingente mínimo 
de três dezenas de seguranças. 
“É um absurdo,”, afirma Zema, 
indignado. É claro que ele vai 
acabar com tudo isso.

>> Até ‘força aérea’
Zema disse também que no 
Palácio das Mangabeiras há 
uma espécie de “força aérea”, 
sempre a serviço do governador 
de Minas.

>> Corte radical
O futuro governador definiu que 
vai reduzir a frota de helicópte-
ros a um ou nenhum. “Talvez 
seja melhor alugar em caso de 
necessidade”.

>> Fim de regalias
Além de eliminar regalias e 
mordomias, Romeu Zema e 
secretários só terão salários com 
o fim do parcelamento imposto 
aos servidores.

>> Enorme desafio
O futuro ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, terá 
de mostrar sua habilidade ao 
pôr em prática suas ideias sem 
comprar brigas desnecessárias 
com parceiros importantes como 
a China. Terá de se cercar dos 
melhores que estiverem dispos-
tos a ajudar.

>> Jurisprudência
Causou estranheza a aprova-
ção do aumento de 16,3% dos 
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Especialista alerta que bronzeamento 
natural exige alguns cuidados especiais

SAÚDE

Bronze Dourado / Reprodução

Dermatologista explica que exposição solar excessiva causa o ressecamento da pele e o aparecimento 
de manchas; radiação a longo prazo pode ocasionar envelhecimento precoce e até o câncer de pele

A praia tem sido segunda opção 
para as mulheres que procuram 
por um bronze bem marcado. Para 
tanto, elas têm recorrido às clínicas 
de bronzeamento natural. Os espe-
cialistas, porém, alertam sobre os 
perigos da exposição indevida ao sol.

Segundo a médica dermatolo-
gista Daniela Maia, o bronzeamento 
natural não é uma prática segura. 
“Os bronzeamentos de fita oferecem 
riscos à saúde, pois, quando expomos 
a pele à radiação ultra violeta A e B 
e ao infravermelho, causamos danos 
iniciais e secundários à pele”, expli-
cou a especialista potiguar.

Daniela Maia destaca os danos 
perceptíveis após a sessão de bronze-
amento, como ressecamento da pele 
e manchas. Além disso, os efeitos a 
longo prazo  da radiação A são o en-
velhecimento cutâneo; e da radiação 
B, o câncer de pele.  

“O que se recomenda é a exposi-
ção solar moderada nos horários que 
são previamente estabelecidos como 
menos prejudiciais à pele, que são 
até as 10h da manhã e a partir das 

16h. Os outros horários são conside-
rados de pico, em que a radiação A e 
B estão em suas maiores concentra-
ções”, detalha a médica.

O procedimento do bronzeamen-

to natual consiste na colagem de um 
biquíni montado com fita associado 
a uma parafina de bronzeamento 
especial. O serviço ficou bem popular 
ao longo do tempo. Em Natal, a clí-
nica Bronze Dourado é considerada 
uma referência no serviço no Brasil. 
A marca conta com oito unidades em 
funcionamento em todo o País.

A dona da marca, Roberta Oli-
veira, explicou sobre o procedimen-
to e os cuidados tomados durante 
o bronzeamento. Ela defende que 
o serviço é seguro. “A duração de 
tempo máximo do bronze é de 1h30. 
Após a colagem da fita, a cliente 
fica aos cuidados de uma personal 
bronze, responsável pela hidratação 
durante a sessão. A exposição em 
cada posição dura até 20 minutos. 
Servimos sucos, frutas e muita água, 
além de serem molhadas a cada 10 
minutos”, finalizou. l

Mulheres utilizam o serviço de brozeamento em uma clínica de Natal

AGORA RESPONDE

Leitores reclamam da falta de energia em rua do 
bairro do Alecrim e pedem providências à Semsur

EBC / Reprodução

Leitores do Agora RN reclamam 
que, na rua Ary Parreiras, bairro do 
Alecrim, na zona Leste de Natal, vá-
rios postes elétricos estão desligados 
há vários dias. A falha no serviço 
gera insegurança para os moradores 
da região.

Segundo habitantes e trabalha-
dores da área, o temor é de que a 
falta de iluminação cause o aumento 
de furtos e roubos. Os leitores di-
zem que já procuraram a Secreta-
ria Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur), responsável pelo serviço 
de iluminação pública de Natal, mas 
não obtiveram retorno.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Semsur informou que 
irá verificar a situação da rua Ary 
Parreiras. A pasta destaca a neces-
sidade de solicitação do serviço de 
manutenção de postes por meio dos 
canais de atendimento ao público. 
Os pedidos de manutenção devem 
ser feitos pela internet, por meio do 
endereço http://www.natal.rn.gov.

br/. Ou, ainda, pelos números 3232-
8254, 3232-7824, 3232-7832, 3232-
8253, 3232-7786, 3232-8219, 3232-
3845 e 3232-9149.

Durante o contato, é necessário 
informar o endereço onde se encon-
tra o poste com defeito, além de um 
ponto de referência. “Acrescentamos 

ainda que a cidade do Natal tem 
mais de 60 mil postes e realiza con-
tinuamente inspeções e manutenção 
nos equipamentos de iluminação 
pública do município. Mesmo assim, 
devido ao grande número de equipa-
mentos, é possível que algum poste 
não seja contemplado durante as 

inspeções. Por isso, é fundamental 
a participação da população soli-
citando o reparo de lâmpadas com 
defeitos por meio dos canais de aten-
dimento”, completou a assessoria de 
imprensa da Semsur. l

Moradores da rua Ary Parreiras pedem a manutenção dos postes elétricos

#AGORARESPONDE

Os leitores do Agora RN podem 
enviar notícias, pautas, reclamações, 
sugestões, fotos e vídeos por meio 
das nossas redes sociais ou por meio 
do nosso serviço de WhatsApp.

O Whatsapp do Agora RN pode ser 
acionado pelo número abaixo:
(84) 98117 5384.

Rede sociais:
Twitter – @agora_rn
Facebook – AgoraRN
Instagram – agorarn
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Presença altiva do Estado muda 
realidade no presídio de Alcaçuz

SISTEMA PENITENCIÁRIO

Secretário de Justiça e Cidadania, Luís Mauro Albuquerque, afirma que a mudança de atitude do 
Governo do Estado, em conjunto com a reforma do presídio, fez a diferença para alterar o quadro

Uma presença do Governo do Es-
tado mais vigorosa no setor de segu-
rança pública, precisamente nos pre-
sídios, com destaque para Alcaçuz, no 
município de Nísia Floresta, começa 
a fazer efeito no comportamento dos 
presos e até mesmo pelas principais 
cidades do Estado, com a diminuição 
da criminalidade.

Esse é o pensamento do secre-
tário de Justiça e Cidadania, Luís 
Mauro Albuquerque, que mudou o 
perfil de monitoramento e abordagem 
da população carcerária no Estado. 
O secretário acabou com a política 
de separar os criminosos por facção 
e os colocou todos juntos. “Caso essa 
prática tivesse sido continuada, esta-
ríamos dando poderes aos criminosos, 
e isso acabou”, explica Luís Mauro 
Albuquerque.

Dados da Secretaria de Justiça 
e Cidadania (Sejuc) mostram que 
foram investidos R$ 3 milhões nas re-
formas de três pavilhões de Alcaçuz. 
Este ano, foram chamados 571 agen-
tes penitenciários que foram aprova-
dos em concurso, o que acabou sendo 
um dos fatores para a diminuição da 
violência nos presídios, além de decre-
tar o fim das fugas, principalmente 
em Alcaçuz.

Antes de entrar no presídio de Al-
caçuz, todo interno faz exame de corpo 
e delito para que todo o histórico seja 
acompanhado com mais rigor. Caso o 
preso sofra algum dano corporal fica-
rá mais fácil de investigar o ocorrido. 
Além disso, até na forma de se deslo-
car dos presos foram feitas mudanças: 
agora eles andam com as mãos sobre 
a parte de trás da cabeça. “Isso permi-

te que a segurança ganhe tempo para 
agir”, acrescenta o secretário.

Em janeiro, fará dois anos da 
última rebelião em Alcaçuz, que re-
sultou em 26 mortes – a maior parte 
de maneira brutal por decapitação. 
A população carcerária de Alcaçuz 
está em torno de 1,1 mil presos. Em 
menos de dois anos, o presídio saiu 
de uma situação caótica para uma 
realidade de dignidade – tanto para 
os profissionais de segurança, tanto 
para os presos por conta da melhoria 
de estrutura.

Para o secretário Luís Mauro 
Albuquerque, problemas existem e a 
população carcerária está acima do 
que foi projetado, porém, o pior já pas-
sou. “Houve melhoria significativa na 
estrutura do presídio, na revista nas 
celas quando os presos saem para o 
banho de sol, temos mais agentes pe-
nitenciários, o treinamento dos profis-
sionais de segurança foi aprimorado e 
hoje nos utilizamos de mais técnicas 
para conter tentativas de rebelião”, 
destacou o secretário. l

Presídio de Alcaçuz foi reformulado após investimentos do Governo do RN

Titular da Sejuc, Mauro Albuquerque

Sejuc / DivulgaçãoJosé Aldenir / Agora RN

Sejuc / Divulgação



10 ECONOMIA SEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br 19.11.2018

Microempresas são mais de 
90% dos negócios no Alecrim

RAIO “X”

José Aldenir / Agora RN

Microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte com 
faturamento anual de R$ 81 mil a R$ 360 mil predominam no cenário

Quem ainda tinha alguma dúvi-
da se o Alecrim seria ou não na sua 
um bairro de comércio popular pela 
existência de algumas lojas consi-
deradas maiores no segmentos de 
vestuário, eletrônico e automotivo, 
agora não tem mais.

Segundo o relatório “Percepção 
dos Empresários sobre o Alecrim”, 
realizada pelo Instituto de Pesqui-
sa e Desenvolvimento do Comércio 
(IPDC), da Federação do Comércio, 
Bens, Serviços e Turismo do RN (Fe-
comércio), 96,6% de todas as mais 
de 3 mil empresas instaladas no 
Alecrim são microempresas com fa-
turamento anual de até R$ 360 mil.

O documento foi entregue pe-
lo presidente da Fecomercio (RN), 
Marcelo Queiroz, ao prefeito Álvaro 
Dias, e ao presidente da Associação 
dos Empresários do Alecrim (Aeba), 
Pedro Campos. O levantamento, 
pela Aeba, ouviu 732 empresários 
no período de 8 a 19 de outubro.Mi-
croempreendedores individuais com 
faturamento anual de até R$ 81 mil 
e empresas de pequeno porte com 
faturamento anual entre R$ 360 mil 
e R$ 3,6 milhão foram abrangidas na 
pesquisa. Um quarto das empresas 
ouvidas (25,1%) declararam não ter 
empregado ninguém até a data de 
fechamento da pesquisa e mais da 

metade (54,7%) tinha, no máximo, 
seis colaboradores, sendo que 46% 
têm até 4 deles.

Das 68% das empresas optantes 
do Simples, 36,9% faturam entre R$ 
60 e R$ 240 mil por ano; e outras 
29% faturam até R$ 60 mil por ano. 
Entre elas, 10,4% são do ramo de 
autopeças e acessórios; 6,9% de ves-
tuário; 6,3% de móveis e decoração; 
5,7% delas são mercadinhos/merce-
arias/padarias; 5% de materiais de 
construção; 4,5% de utilidades do-
mésticas; 4% de óticas; entre outros.

Questionados pelo levantamento 
acerca de assuntos que estão liga-

dos ao dia a dia do bairro, 81% dos 
empresários responderam que são 
a favor da criação de mais vagas de 
estacionamento rotativo, já que isso 
poderia impactar no aumento das 
vendas, na opinião de 76,1% deles.

Entre os principais problemas 
citados por eles na gestão de suas 
empresas, estão a carga tributária 
(50,7%); e a falta de crédito bancário 
(23,6%). Quando perguntados sobre 
as áreas que gostaria de obter capa-
citação, 38,7% citaram gestão admi-
nistrativa; 26,4% citaram marketing; 
24,5% citaram empreendedorismo; 
23,4% citaram finanças.  l

Problemas de estrutura, como a falta de estacionamentos, encabeçam críticas

 LEVANTAMENTO

Pesquisa: 43% dos idosos são os 
responsáveis pelo sustento da casa

José Aldenir / Agora RN

Com a crise econômica que ain-
da afeta o bolso dos consumidores e 
o aumento do desemprego entre a 
população jovem, em muitos lares 
os idosos acabam sendo a principal 
fonte de renda. Um levantamento 
realizado em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
revela que 43% dos brasileiros aci-
ma de 60 anos são os principais res-
ponsáveispelo pagamento de contas 
e despesas da casa – o percentual é 
ainda maior (53%) entre os homens. 

De modo geral, 91% dos idosos 

no Brasil contribuem com o orça-
mento da residência, sendo que 
em 25% dos casos colaboram com 
a mesma quantia que os demais 
membros da família. Somente 9% 
não ajudam com as despesas.Outro 
dado que reforça a independência 
financeira de boa parte dos idosos é 
que 66% não recebem ajuda finan-
ceira de parentes, amigos, pensão 
ou programa social. Há 34% de 
idosos que contam com ajuda. Com 
a importância dos idosos para o 
orçamento da casa, muitos acabam 
emprestando seu nome para outros 
realizarem compras. l Idosos têm sustentado suas famílias

A resposta para essa 
pergunta é fácil: não sei, não 
faço idéia!

Claro que não sei. Na 
verdade, ninguém sabe do que 
o outro tem necessidade, mas 
pense comigo: que diferença 
isso faz?

Ajudar é importante, aliás, 
fundamental, mas, se formos 
sinceros, ninguém resolve 
a vida de ninguém. Se você 
tem tentado ter sucesso 
nessa direção, esqueça. Essa 
máxima é verdadeira: ninguém 
muda ninguém. Você não vai 
conseguir mudar ninguém, a 
não ser a si próprio!

Não sei o que você precisa, 
mas sei o que pode transformar 
qualquer realidade que não seja 
favorável. 

Pra falar disso, preciso 
perguntar: você acredita em 
quê? Seja totalmente sincero! 
Você acredita que merece ser 
próspero e bem sucedido? 
Você acredita que seu lar pode 
ser um lugar de alegria e paz 
perene? Você acredita que 
pode se tornar um profissional 
de alto desempenho e 
reconhecido por grandes 
resultados? Você acredita que 
seus relacionamentos podem 
ser mais significativos?

Veja, você sempre dará 
importância e valor as coisas 
que acredita. Caso acredite nas 
coisas erradas, estará indo na 
direção delas!

Se pudesse te dar uma 
sugestão, ela seria: decida 
acreditar no melhor. A mente 
humana faz todos os esforços 
para realizar aquilo que nós 
acreditamos.

Será que você está 
precisando acreditar em um 
novo futuro?

CRISTIANO 
SETA

Instagram: @cristianoseta

O que você 
precisa?
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Ator Bruno Gagliasso lembra 
beijo gay em novela: “Climão”

MEMÓRIA

Instagram / Reprodução

Protagonista da novela “O Sétimo Guardião”, do autor Aguinaldo Silva,
ator participou do programa “Lady Night”, apresentado por Tatá Werneck

Bruno Gagliasso falou sobre 
sua carreira em entrevista ao “Lady 
Night”, programa apresentado por 
Tatá Werneck, na quinta-feira, 15.

Protagonista da novela “O Séti-
mo Guardião”, escrita por Aguinaldo 
Silva para a TV Globo, Bruno re-
lembrou personagens antigos, como 
o homossexual Júnior de “América” 
(2005), novela de Glória Perez.

Em “América”, o beijo gay do per-
sonagem de Gagliasso chegou a ser 
gravado, mas foi vetado horas antes 
de o último capítulo ser exibido.

“Foi climão. Toda a novela esta-
va na expectativa, foram colocados 
telões nas ruas... Foi difícil. Demorou 
pra cacete para isso acontecer”, disse.

O beijo entre dois homens em 
uma novela da Globo só foi ao ar 
quase uma década depois, no final 
de “Amor à Vida”. l Beijo gay do ator Bruno Gagliasso chegou a ser gravado, mas foi vetado

CONTRA PIOVANI

Justiça nega pedido de 
indenização a Moliterno

Instagram / Reprodução

O ator Kadu Moliterno perdeu, 
em primeira instância, uma ação ju-
dicial para Luana Piovani. Ele pedia 
indenização na Justiça à atriz pelo 
comentário que ela fez na época em 
que o caso de assédio de José Mayer 
foi divulgado na imprensa. A ação 
correu na 7ª Vara Cível da Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na época, Piovani usou o seu 
canal no YouTube para falar comen-
tar o que ocorreu com José Mayer e 
lembrar de casos de assédio na TV 
Globo. Ela citou o ex-noivo Dado 
Dolabella e o ex-colega de cena Kadu 
Moliterno e que ambos não foram 
punidos pelo que fizeram.

“O Kadu, que já foi meu par, 
bateu na esposa. Ela foi capa da re-
vista Veja com a manchete: ‘Não foi 
a primeira vez’ e não soube de con-
denação. Ele continua trabalhando, 
fazendo novelas, posando com as 
novas namoradas para as revistas 
de celebridades”, criticou a atriz.

Em abril do ano passado, José 
Mayer foi acusado de assédio pela 
figurinista Susllem Tonani, 28. Após 

negar a acusação, o divulgou uma 
carta na qual afirma que errou, pede 
desculpas e diz que passa por um 
processo de mudança. Mayer esta-
va escalado para próximas novelas, 
mas foi afastado.

Luana Piovani lembrou outros 
casos de assédio em sua vida em en-
trevista ao programa Fofocalizando, 
do SBT, na semana passada. l

Ator Kadu Moliterno deverá recorrer

TRÉGUA

Filho de Jolie e Brad 
Pitt vai para a Ásia para 
fugir dos pais brigões

A guerra entre Angelina Jolie 
e Brad Pitt pela custódia dos seis 
filhos parece estar afetando as 
crianças.

A pressão que o ex-casal 
exerce nos jovens é tanta que o 
filho mais velho de ambos, Maddox, 
decidiu se mudar para a Ásia para 
estudar.

A notícia de que o jovem iria 
estudar na Coreia do Sul já tinha 
sido adiantada anteriormente pela 
imprensa.

Segundo a publicação, o jovem, 
de 17 anos, passará a viver na Correia 
do Sul para conseguir ficar longe da 
“guerra” judicial dos pais. l

Instagram / Reprodução

Maddox está estudando na Ásia
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““Nada é tão 
contagioso como

o exemplo”

(La Rochefoucauld)

>> Adeus, Dona Sílvia.
Ela partiu, ela parou
seu coração tão bonito
foi prosseguir o amor
com Odeman no infinito 
em nós ficarão escritos
seus gestos de gentileza
postados em cada mesa
com pitadas de carinho
na paçoca no queijinho
na cervejinha gelada
Dona Sílvia nossa fada
de luz seja seu caminho.

O largo coração do Atheneu

Dona Sílvia tinha uma legião 
de filhos, bem além dos seus quatro 
herdeiros biológicos Késia, Karla, 
Keila e Odeman Jr. Tratava a enor-
me clientela com aqueles cuidados 
das mães, com atenção permanente 
e distribuindo sorrisos e gentilezas, 
fazendo da Confeitaria Atheneu um 
lar doce bar de nós todos.

Várias gerações e um porrilhão 
de gente de estilos e gostos distintos 
se uniformizavam num só ambiente 
de descontração quando buscavam 
as mesas do bar do casal Odeman 
e Dona Sílvia. As tardes-noites e os 
carnavais em Petrópolis ganharam 
outra dimensão quando eles se ins-
talaram no Largo.

Comecei a frequentar o lugar no 
final dos anos 70, quando a confeita-
ria ainda era na casa da esquina, on-
de hoje está a Chopperia Petrópolis. 
Vi ali os mais destacados intelectuais 
e personalidades potiguares; todos 
eles referências da minha geração 
que frequentava o local como que 
para um rito de passagem.

Sob o olhar generoso do bom 
casal conquistei amigos em suas 
mesas, vi nascerem e morrerem 
amores, acompanhei debates políti-
cos acalorados, escrevi poemas em 
guardanapos, participei de anima-
das confraternizações e até fiz horas 
extras produzindo trabalhos publici-
tários regados a muita cerveja.

Presenciei a naturalidade com 
que as tradições boêmias são transfe-
ridas de pais para filhos. Assim como 
é natural a mistura de gerações com-
partilhando noitadas, gente de todas 
as idades naquela calçada onde o 
tempo parece não parar, como se os 
ausentes estejam sempre sentando 
ao lado dos presentes.

Dona Sílvia era uma proprie-
tária de bar que não sentia falta do 
cliente, sentia saudade mesmo. Sua 
primeira abordagem era sempre 
querendo saber o porquê dos breves 
desaparecimentos, para só depois 
perguntar o que iríamos beber ou 
comer. O carinho no diminutivo cer-
vejinha, queijinho, paçoquinha.

No atavismo da minha boemia, 
ela passou a perguntar por mim 
quando minha filha passou a ser 
mais assídua no local. Quer uma 
moelinha, minha linda? Seu pai não 
tem aparecido, ele está bem? Sempre 
foi como uma avó da menina, que 
pisou ali pela primeira vez no dia do 
próprio aniversário de três anos.

Quando estava com quatro anos, 
voltou comigo à Confeitaria e ficou 
quietinha lendo revistinhas da Mô-
nica, enquanto eu me dividia entre 
a cerveja e segurar o irmãozinho de 
menos de um ano, ainda com fraldas. 
Dona Sílvia tinha o mesmo estereóti-
po da minha mãe; corpo raquítico e 
um coração gigantesco.

O poema que fiz pra ela na sex-
ta-feira, logo que me chegou a triste 
notícia da sua partida, foi regado 
a lágrimas e brotou num chão de 
saudade. Das dezenas de amigos 
que conversei, todos sem exceção de-
monstravam tristeza, uma desolação 
como aquelas que sentimos na perda 
de algum familiar querido.

Poucas pessoas foram tão queri-
das em Natal como Dona Sílvia, na 
mesma proporção da consideração 
que era depositada em seu marido 
Odeman, o parceiro de uma vida in-
teira, o grande amor que em algum 
lugar já marcou encontro com ela, 
para juntos de novo construir a eter-
nidade de um legado.

>> ETs na área? A revista 
Época fez reportagem especial, 
o jornal The Washington Post 
também, tabloides britânicos 
(leia-se Inglaterra, Escócia e as 
Irlandas) deram destaque. Uma 
espécie de nave atravessou o 
céu irlandês e quase complica o 
voo de um avião da companhia 
inglesa British Airways.

>> Novo planeta. Cientistas do 
Instituto de Ciências da Espanha 
e do Instituto de Estudos 
Espaciais da Catalunha acabam 
de descobrir um planeta na zona 
habitável com seu ano durando 
233 dias na órbita de uma estrela 
como o nosso Sol. Batizado de 
Barnard B, tem grandes de 
chances de conter vida.

>>No Grammy. Festa musical 
da periferia, o Grammy Latino 
serve também para mostrar 
a insignificância de algumas 
celebridades jecas no contexto 
do continente americano. Anitta 
que o diga, que saiu de lá de 
mãos abanando. O alto nível 
do uruguaio Jorge Drexter foi 
suficiente para lhe consagrar de 
novo.

>> Intrusos. O túmulo 
da escritora Nísia Floresta 
está ameaçado de sumir por 
causa de casas construídas 
praticamente em cima. O MP 
está averiguando o caso e a 
prefeitura da cidade homônima 
busca uma alternativa. O Grupo 
Villa se interessou em ajudar na 
construção de um memorial para 
a escritora.

>> Novo Capitalismo. Atentos 
aos dados da ONU de que o 
1% dos ricos da Terra acumula 
a mesma riqueza dos 99% 
restantes, empreendedores do 
Brasil, México e Índia resolvem 
construir um novo capitalismo 
que ajude a maioria e se 
mantenha lucrativo. O filme Um 
Novo Capitalismo está disponível 
na Netflix.

>> Fim da meladinha. No 
princípio era Nazir, e o espírito 
boêmio se movia sobre as ruas 
do Beco da Lama. E todos viram 
que ali era bom. Então, se fez a 
meladinha, tradição sagrada que 
atravessou as décadas até se tornar 
o Bar da Meladinha, legado de 
Nazir. Agora o bar fechou, só há 
órfãos sem palavras.

Com o fim do Mais Médicos, 
chegou a hora do programa 

Mais Médici.

(Jonas Carlos Cortez)

Os jornalistas engajados criticam 
o novo chanceler porque ele não 

gosta do PT.

(Olisomar Pires)

Inventaram outra categoria 
identitária, homem que transa 

homem mas não é gay.

(Luciano Pereira Pontes)

PICARDIA NAS REDES
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Cedida

Instagram

Divulgação

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...da ONU Brasil: “Em dia 
mundial, Unesco defende 
diversidade e faz apelo contra 
racismo e discriminação 
No Dia da Tolerância, agência 
da ONU lembra que não se 
trata apenas de uma virtude 
moral, mas também de um 
princípio político para garantir 
o respeito às diferenças”;
 
...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: “O discurso de 
Bolsonaro contra Cuba esconde 
o verdadeiro problema: ele 
parece não ter ideia de como 
substituir os mais de oito mil 
médicos que deixarão o país”;
 
...do portal Congresso em Foco: 
“A chamada “bancada da bala” 
deve passar de 36 para pelo 
menos 102 parlamentares na 
próxima legislatura”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> O tom da despedida 
No seu discurso de despedida do 
Parlasul (Parlamento do Mercosul), 
na semana passada, a governadora 
eleita do RN Fátima Bezerra falou 
sobre a importância de se entender a 
educação como um direito humano e 
como um bem público e social. “Não 
tenho dúvida de que o Parlasul tem 
clareza da importância da luta em 
defesa da educação, uma educação 
inspirada nos princípios da liberdade 
e da solidariedade humana”, disse ela. 
Enquanto senadora, Fátima 
Bezerra atuou fortemente dentro do 
parlamento, tendo sido, inclusive, 
a relatora do pedido - aprovado 
- de inclusão da Bolívia no bloco 
econômico.

>> Morosidade 
A coluna recebeu denúncia do leitor 
Clóvis Alberto Barbosa: 
“Sabedor da grande penetração e 
influência de sua coluna diária no 
Jornal Agora rN, venho por meio 
deste fazer um comentário (denúncia) 
acerca dos serviços prestados pela 
Justiça do Trabalho em Natal. 
Apesar do número de processos 
trabalhistas ter caído cerca de 50% 
após a implantação da reforma 
trabalhista, em novembro de 2017, 
os serviços prestados pelas Varas do 
Trabalho de Natal, principalmente 
a 2ª Vara, têm se tornado piores do 
que anteriormente, quando havia 
maior número de processos. Na fase 
de Execução é uma calamidade, 
onde um processo para receber um 
simples despacho do juiz autorizando 
o bloqueio de bens do executado passa 
mais de 60 dias parado”.

>> Preocupação  
“Os pequenos pecuaristas nordestinos 
devem sofrer nos próximos meses 
o impacto do fim da política que 
permitia a esses mesmos produtores 
terem acesso aos estoques de milho 
do Governo a preços compatíveis com 
os do mercado local”. A declaração foi 
dada pelo deputado estadual Tomba 
Farias na última quarta-feira, em 
pronunciamento na Assembleia 
Legislativa, quando mostrou-se 
preocupado com as consequências que 
o fim da subvenção do milho trará 
para o produtor rural. 
Para  o parlamentar, o fim do 
subsídio, em vigor desde a publicação 
de decreto pelo Ministério da 
Agricultura, no dia 31 de outubro, 
acarretará impacto negativo não 
apenas na pecuária, como também na 
mesa do povo.

Mari Antunes e Sheila 
Morais causaram no 
desfile da Mesckla em 
Salvador. A vocalista 
do Babado Novo 
usando SD por Sheila 
Morais

Vereadora Nina 
Souza sendo 
presenteada pela 
coronel Tereza, que 
por muitas vezes 
representou o RN 
no tênis de quadra

Desfile Lino 
Villaventura 
Verão 2019, 

no São Paulo 
Fashion Week

>> Concerto beneficente 
O concerto beneficente da Orquestra 
Sinfônica e do Madrigal da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) será realizado 
no dia 22 de novembro, às 19h, no 
Teatro Riachuelo, localizado no 
Shopping Midway Mall. Toda a 
renda arrecadada na bilheteria será 
utilizada para custear a viagem das 
equipes durante apresentação no 
Vaticano.
De acordo com o maestro André 
Muniz, o concerto terá uma duração 
de 1h20 ao valor de R$ 40 por 
pessoa. 

>> Apresentação no Vaticano 
A Orquestra Sinfônica da UFRN 
participará da audiência geral 
do Vaticano, com a presença do 
Papa Francisco, no dia 12 de 
dezembro. Esta será a segunda 
vez que a Orquestra se apresenta 
internacionalmente. A primeira 
aconteceu em 2015, na Alemanha.

>> Fórum de combate
Contagem regressiva para o XIII 
Fórum do Diagnóstico Precoce, que 
será realizado pela Casa Durval 
Paiva na próxima quinta, 22, das 
9h às 18h, no auditório do CTGÁS, 
referente ao Dia Nacional, Estadual 
e Municipal (em Natal) do combate 
ao Câncer Infantojuvenil.

>> Já é Carnatal! 
O termômetro da folia marcou as elevadas expectahtivas com o recorde 
de vendas na 1ª virada de lote do Carnatal 2018. Os foliões lotaram a 
Central do Carnatal para garantir o abadá no maior carnaval fora de 
época do mundo com preços e prazos congelados.  
Para compor ainda mais a alegria da micareta, o Carnatal anuncia a 
Estação Skol como sendo o espaço exclusivo para os foliões de blocos, 
arquibancadas e camarotes particulares. 
O evento acontecerá de 13 a 16 de dezembro no largo do estádio Arena 
das Dunas.
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A Paramount Pictures vai pro-
duzir filmes para distribuição pela 
Netflix. Segundo o site Deadline, as 
duas empresas assinaram um con-
trato em que estúdio vai produzir 
longas-metragens exclusivos para a 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Sua dedicação profissional está agradando aos 
superiores, que podem lhe dar um bônus pelos 
seus resultados. A relação está protegida, 
agradeça ao Universo pelas energias boas.

Aposte na felicidade! Dê o seu melhor na sua 
relação ao invés de só esperar o melhor do 
outro. Seus superiores estão de olho, mostre 
que eles podem confiar em você.

Priorize as pessoas que você ama, sejam 
elas seu parceiro ou sua família; são eles 
que estarão sempre ao seu lado. Anote seus 
gastos para saber onde precisa economizar. 

Prosperidade financeira, aproveite esse 
momento para traçar novos planos, pagar 
dívidas e investir. Terá que tomar uma decisão 
importante na vida amorosa. 

A vida amorosa está protegida! Aproveite 
esse momento para consolidar sua relação. 
Organize suas tarefas e priorize as mais 
urgentes. 

Boa fase para iniciar novos projetos, que estão 
protegidos e têm tudo para ser um sucesso. 
Descontraia mais e esteja mais presente na sua 
relação.

Mantenha os pés no chão! Às vezes as coisas 
caminham tão bem que esquecemos a 
possibilidade de viver uma ilusão. Um passo 
importante na carreira será dado hoje.

Está na hora de tomar um novo rumo e fazer 
aquilo que te faz feliz; mudanças são sempre bem 
vindas. Mantenha a disciplina quanto aos gastos, 
isso te afastará de problemas financeiros.

Se esforce mais no trabalho, você dá conta das 
tarefas que lhe são propostas. Não desista do 
amor apenas porque encontrou dificuldades ou 
teve experiências ruins.

Sua vida pessoal não caminha bem e enfrenta 
energias negativas; mantenha a calma, com o 
tempo as coisas se ajeitam. Estipule um orçamento, 
dessa forma conseguirá sair do sufoco. 

Um novo ciclo está para se iniciar na sua vida 
sentimental; espere pelo melhor e agradeça ao 
universo pelas coisas positivas. Busque novos 
rumos para a carreira. 

Converse com a pessoa amada sobre o que lhe 
aborrece; o diálogo é o melhor caminho. Procure 
uma nova fonte de renda, algo que lhe dê mais 
prazer. 

Luz e Gabriel ouvem a voz de Sóstenes e se afastam. Ypiranga inicia a obra no casarão, e Marilda se 
preocupa. Sampaio questiona Milu sobre um possível tesouro e ela comenta com os outros guardiães. Ondina 
manda Stefânia seduzir Sampaio. Leonardo filma Sampaio sem que ele perceba. 

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)

Pat tira fotos com Mauro dormindo. A arrumadeira vê Pat dormindo na cama de Mauro e chama o 
segurança para prender o ator. Gentil desmaia ao descobrir que foi roubada. Marcelo não consegue falar 
com Lenita e tenta resolver o problema com Pat na delegacia.

ESPELHO DA VIDA

Emílio pede desculpas a Marocas pelo mal que lhe fez e confessa que a ama. O médico anuncia que 
Emílio não resistiu ao veneno da cobra. Carmen fica surpresa ao saber por Vanda que Dom Sabino abriu 
mão do laudêmio. Marocas demonstra surpresa com a repercussão da Kikinico.

O TEMPO NÃO PARA

Paramount e Netflix terão acordo 
de exclusividade para produção

FILMES
Netflix / Divulgação

Acordo foi confirmado na sexta-feira

Plataforma de streming e 
o estúdio fecham parceria 
para produzir filmes 
exclusivos para a Netflix

plataforma de streaming.
Jim Gianopulos, chefe da Para-

mount, confirmou o acordo entre a 
empresa e a Netflix numa reunião 
na sexta-feira com acionistas.

“Nossa prioridade é expandir 
o nosso papel como produtores de 
conteúdo global. Para isso, estamos 
explorando diversas fontes de ren-
da alternativas junto à distribuição 
tradicional para os cinemas. Pas-
saremos a ser produtores de filmes 
que passarão na TV e no streaming”, 
disse o executivo.

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

VOAS
ENRIQUECE

VIULUDOG
CCEIAMU

BULASPCN
CLVAIAND

OEXTERNO
SALEIROG
PIOVLER

SERCOMIDA
SETAANU
ASNASAL
DCOSAC

S
ÃOBERNARDO

SOMASDOR

O poder
de

compra
(Econ.)

O
"manual"

do
remédio

Leonardo
Vieira,

ator

Ana (?),
cantora

brasileira

Órgão de
proteção
ao crédito

(sigla)

E, em
inglês

155, em 
algaris-

mos
romanos

Utensílio
de mesas
de restau-

rantes

(?) Mort, 
persona-
gem de

Verissimo

Canto de
certos

pássaros

A ave
como o
sabiá

O que se
prepara

para uma
refeição

(?)
Supremo:

Deus

Aécio
Neves,
político

brasileiro

"Do Seu
(?)", su-
cesso do 

Jota Quest

Indicador
de dire-
ção do
carro

Relativo
ao nariz

A da es-
meralda é

verde

Nívea
Stelmann,

atriz

Antes de
Cristo

(abrev.)

Montan-
tes de

dinheiro

(?) de
cotovelo:
despeito
por amor

O atual Ensino
Médio (BR)

Ritmo
baiano
União
(fig.)

Do lado
de fora
Buenos 

(?), cidade

Consumir
(o jornal) 
Multidão

(fig.)

Caminhão
e carreta

Aumenta
a fortuna 

Enxergou;
observou

(?) Grimal-
di, atriz

Refeição
da noite

As Nações Unidas
(sigla)

Consoante
de "rua"

Terreiro
(Rel.)

O dobro de
cinquenta
Sílaba de

"tribo"

A "voz" 
da vaca
Sucede
ao "M"

Em com-
panhia de

Letra do
plural

Som da vaia
Hot (?),

cachorro-
quente

Carta do
baralho
Cão de

montanha

3/and — axé — dog. 4/ceia. 5/massa. 6/canora. 7/saleiro.
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS PARAZINHENSES GERADORA EÓLICA S/A., inscrita no CNPJ: 17.205.697/0001-
30, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI) com validade até 11 de setembro de 2023, para instala-
ção do Parque Eólico União dos Ventos 16, localizado na zona rural entre os municípios de Touros 
e São Miguel do Gostoso/RN.

Carlos Eduardo N. Z. M. de Campos
Gerente de Projetos

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO
 
Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ 24.414.030/0001-02, torna publico que esta 

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte- Idema a LRO, para acesso ao poço 4-GALP-32-RN localizada Zona rural do Município de 
Pendencias campo Urutau.

 
Clarindo Caetano Machado Neto

Sócio Presidente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

STOESSEL BEZERRA DE LIMA, CPF 101.963.151-15, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença de Simplificada para a extração de feldspato, quartzo e muscovita, localizada no Sitio 
Vargem do Barro, Zona Rural do município de Parelhas (RN).

STOESSEL BEZERRA DE LIMA
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Estreito Agropecuária Ltda., CNPJ: 11.578.572/0001-79, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
– a Licença de Operação para Agricultura Convencional (sem irrigação) em uma área que totaliza 
3.374,78 Ha (3.259,09 Ha de Cana de Açúcar e 115,69 Ha de Coco), no Complexo Fazendário 
Estreito, Zona rural de Baía Formosa e Canguaretama/RN.

José Vicente Meira de Vasconcelos Neto
Sócio-Administrador

TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 
CONCESSÃO DA LICENÇA 

DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 04.605.102/0001-91 torna público que Re-

cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  (LRO), com prazo de validade até 21/01/2018 
em favor do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos para 
Automotores localizado no SÍTIO  PAGÕES SN ZONA RURAL CEP: 59.182-000 NO MUNICÍPIO DE 
MONTE ALEGRE/RN.

FRANCINEIDE AUGUSTA DE MEDEIROS
Sócia
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Natal revela 1ª atleta juvenil para a 
seleção brasileira de ginástica rítmica

ESFORÇO 

Heider Miranda

Trabalho desenvolvido pela Aginat colocou a ginasta Dudinha Moraes na seleção juvenil e ela já 
faturou os campeonatos sul-americano e brasileiro e ganhou medalhas nos Jogos Escolares em Natal

A Associação de Ginástica de 
Natal (Aginat) vai iniciar o ano de 
2019 em campanha buscando pa-
trocinadores e doadores para suas 
atletas. Na ativa há quatro anos, 
a Aginat começa a ganhar visibili-
dade internacional. Uma de suas 
ginastas, Maria Eduarda Moraes, 
conhecida como Dudinha Moraes, foi 
campeã sul-americana por equipes 
em campeonato realizado na Co-
lômbia. A potiguar Dudinha Moraes 
também foi campeã brasileira no 
campeonato disputado na Bahia na 
categoria juvenil.

Com apenas 13 anos, Dudinha 
Moraes é uma ginasta entre as cen-
tenas de atletas que a Aginat coorde-
na, dividida em 36 turmas. De acor-
do com a professora Laryssa Souza, 
a Aginat trabalha com três tipos de 

ginástica dentro do segmento rítmi-
co, que envolve, bolas, fitas, arcos. O 
primeiro tipo é o de rendimento, que 

é voltado para a competição e desen-
volvimento técnico. Outro tipo é a 
ginástica de iniciação, que trabalha 

o desenvolvimento da coordenação 
motora. O terceiro tipo de turma é 
chamada “polo” e voltado para crian-
ças da rede pública de ensino.

Segundo a professora Laryssa 
Souza, os trabalhos polos são feitos 
no Centros de Atenção Integrada às 
Crianças (Caic), nos bairros de Lagoa 
Nova e Mãe Luíza. “Estamos traba-
lhando com 200 crianças na rede pú-
blica e temos nossas turmas cujas me-
ninas vêm do ensino privado. É assim 
que nos mantemos”, mas precisamos 
de mais receitas para melhorarmos 
o padrão de treinamento”, detalhou. 
A presidente da Aginat, Andrea 
Moraes, deixou claro que o objetivo 
é atingir o rendimento elevado das 
atletas. Ela admite que é um esporte 
caro, mas que é possível praticá-lo em 
Natal e revelar atletas. l

Dudinha Moraes durante campeonato sul-amreicano realizado na Colômbia 

“Transforma”, programa de 
valores do COB, chega a Natal

ATIVIDADES
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Hoje, amanhã e dia 23, das 
15h30 às 17h, o Transforma – pro-
grama de valores olímpicos do Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) – pro-
move durante os Jogos Escolares da 
Juventude 2018 uma ação com 400 
crianças nas escolas municipais Ma-
ria Ilka de Moura e Amadeu Araújo, 
com participação do Colégio Maris-
tella e o Instituto Compartilhar, do 
técnico Bernardinho.

Crianças e adolescentes vão ex-
perimentar e vivenciar atividades 

esportivas, educativas e culturais 
no Centro de Convivência do evento. 
Serão exibidos vídeos do Movimento 
Olímpico, além de oficinas de bola, 
de tecnologia, do pensamento, do 
corpo, lan house, biblioteca do COB, 
tela de led interativa, estandes da 
ONU Mulher, medalhes, mascotes e 
muito mais. Na quinta-feira, 22, em 
parceria com a ONU Meio Ambiente 
e a ONG Mares Limpos, será reali-
zado a operação Praia Limpa, em 
Ponta Negra, das 7h30 às 10h.  l

Jogos Escolares da Juventude começaram dia 12 e terminam dia 25 deste mês


