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No RN, sindicatos perderam
87% da receita após reforma

MPF pede condenação
de professores da UFRN

Em 2018, representações arrecadaram quase
R$ 2 milhões, ante R$ 15 milhões do ano anterior.

Os dois receberam salário maior para se dedicar à
universidade, mas, segundo MPF, atendiam por fora.
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Dois exemplos
de obstinação
e sucesso

No Dia Internacional da Mulher, desembargadora Zeneide
Bezerra e a delegada Paoulla Maués falam dos desafios
diários no exercício das suas atividades profissionais e de
serem exemplos da participação feminina na sociedade.

POLÊMICA 03

FINANÇAS 04

SEGURANÇA 11

ACENO 03

Fátima deve conversar
com deputados sobre
13º salário e férias

Governo do Estado
deixou de enviar dados
fiscais ao Tesouro

Número de homicídios
durante o Carnaval cai
mais de 30% neste ano

“Democracia só existe
quando Forças Armadas
querem”, diz Bolsonaro

Secretário Fernando Mineiro afirma
que diálogo deve acontecer antes de
governadora decidir se sanciona projeto
que concede os benefícios.

Gestão Robinson Faria deixou de
enviar informações do último Relatório
de Gestão Fiscal (RGF) de 2018; novo
documento será republicado.

Secretaria Estadual de Segurança Pública
e Defesa Social (Sesed) registrou 27
casos de mortes violentas em 2019
durante os seis dias de folia.

Em discurso a militares no Rio de Janeiro,
presidente ressaltou que quer estar
ao lado “daqueles que amam a Pátria”
durante o seu governo.
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stá sobre a mesa de Fátima Bezerra o projeto de lei aprovado
pela Assembleia Legislativa que restabelece o pagamento de 13º
salário e férias para os deputados estaduais. O benefício havia
sido interrompido em 2015 em função de um questionamento sobre
a falta de regulamentação. A governadora – que, com dois dias de
gestão, decretou estado de calamidade financeira no RN em função de
um rombo de quase R$ 4,5 bilhões no orçamento – tem até 20 de março
para decidir se sanciona ou se veta a proposta. Nas redes sociais,
o coro é para que a chefe do Poder Executivo barre a concessão
dos benefícios para os parlamentares e se livre desse desgaste. A
governadora tem sido aconselhada a vetar a medida. Mesmo que,
depois, os deputados promulguem a lei, o contestado benefício não
teria as digitais de Fátima. Os protestos têm uma motivação. Segundo
o projeto, enquanto uma faixa do funcionalismo público ainda não
recebeu o 13º de 2017, deputados podem embolsar de uma vez só, cada
um, mais de R$ 150 mil, já que a lei autoriza o pagamento retroativo. E
então, governadora? Veta ou não veta?

>> Até quando? Este 8 de março,
mais um Dia Internacional da
Mulher, inspira reflexões sobre
a baixa representação feminina
nos mais diversos espaços sociais.
Apesar dos recentes avanços, ainda
é incipiente a presença da mulher
em muitas das instâncias públicas,
como na política. Embora sejam
maioria da população, elas ainda
são minoria nos governos estaduais
(no Brasil, de 27 governadores,
apenas a potiguar Fátima Bezerra
é mulher), nas câmaras municipais
(em Natal, de 29 vereadores, seis são
do sexo feminino) e nas assembleias
legislativas (na do RN, são só três
mulheres ante 21 homens). Até
quando?
Alex Viana
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É uma questão de
tempo para que
se identifique um
hipócrita qualquer”

Prazo para envio começou ontem

LEÃO

Receita recebe 490 mil
declarações de IR no
primeiro dia de entrega

Juiz Marcelo Bretas, que julga casos da
Operação Lava Jato no Rio de Janeiro

Fernando Frazão / Agência Brasil

>> Renovação. Deputados novatos
na Assembleia também precisam
esclarecer seus posicionamentos.
Alguns deles compõem o Colégio de
Líderes da Casa, que deliberou pela
votação do projeto sem tramitação
prévia nas comissões. A medida
foi direto para o plenário, onde
foi aprovada de modo simbólico –
apenas o deputado Sandro Pimentel
(PSOL) foi contra. Os parlamentares
de 1º mandato foram eleitos para
atender uma demanda da sociedade
por renovação e novas práticas na
política, e logo no início do mandato
“aprontam” uma dessa

Agência Brasil / Reprodução

“

Veta ou não veta?

>> Entrosados. Chamou a
atenção, durante o Carnaval, o
entrosamento da governadora
Fátima Bezerra com o prefeito
de Natal, Álvaro Dias. Os dois
participaram, juntos, de pelo
menos dois eventos durante a
folia na capital potiguar. Posaram
juntos para fotos e até trocaram
elogios.
>> Previdência. O senador
potiguar Jean Paul Prates (PT)
defende que os poderes do Estado
assumam a responsabilidade
pelo pagamento de todos os seus
aposentados, como forma de atenuar
o déficit previdenciário do Ipern –
hoje na casa dos R$ 130 milhões
por mês. Outra medida, sugere o
senador, é a realização de concursos
para repor o quadro de servidores
ativos e, assim, inverter a lógica, que
atualmente é de mais inativos que
funcionários trabalhando.

>> Dúvida no ar. O exdeputado estadual Fernando
Mineiro, que até janeiro tinha
mandato na Assembleia, criticou
a aprovação de 13º salário
e férias para os deputados
estaduais - com efeito retroativo.
Só faltou esclarecer: ele, que terá
direito às vantagens, vai abrir
mão de receber o retroativo, caso
a medida se torne lei?
José Aldenir / Agora RN

>> Ensino à distância. A
medida provisória a ser enviada
ao Congresso para regulamentar
a educação domiciliar no País vai
definir ações de acompanhamento
e fiscalização dessa modalidade de
ensino. As famílias que optarem
pelo ensino domiciliar deverão
ser cadastradas, e as crianças vão
passar por avaliações periódicas.
Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire
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No primeiro dia de entrega, o
volume de declarações de Imposto
de Renda (IR) enviadas à Receita
Federal equivaleu a quase o dobro do
registrado no mesmo período do ano
passado. Até as 17h desta quinta-feira,
7, a Receita Federal recebeu 490.347
documentos, 98% a mais que os 247,5
mil registrados até o mesmo horário na
estreia da entrega em 2018.
Segundo o Fisco, a diferença
deve-se aos contribuintes que
preencheram as declarações durante
o carnaval e enviaram o documento
nas horas iniciais de declaração.
Tradicionalmente, o prazo de entrega
das declarações começa em 1º de
março, mas neste ano o Fisco só
começou a receber as declarações
hoje por causa do feriado prolongado
dos últimos dias.
O prazo para envio da declaração
começou às 8h de ontem e vai até
as 23h59min59s de 30 de abril. A
expectativa da Receita Federal é
receber 30,5 milhões de declarações
neste ano.
A declaração pode ser feita de
três formas: pelo computador, por
celular ou tablet ou por meio do Centro
Virtual de Atendimento (e-CAC).
Pelo computador, será utilizado o
Programa Gerador da Declaração PGD IRPF2019, disponível no site da
Receita Federal.
Também é possível fazer a
declaração com o uso de dispositivos
móveis, como tablets e smartphones,
por meio do aplicativo Meu Imposto
de Renda. O serviço também está
disponível no e-CAC no site da
Receita, com o uso de certificado
digital, e pode ser feito pelo
contribuinte ou seu representante com
procuração. l
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BENEFÍCIOS QUESTIONADOS

Fátima vai “dialogar” com deputados
sobre 13º e férias, afirma Mineiro
Plenário da Assembleia Legislativa aprovou concessão de benefícios para os parlamentares no
mesmo dia em que validou o decreto que reconhece situação de calamidade financeira no Estado
José Aldenir / Agora RN

O ex-deputado estadual Fernando Mineiro criticou nesta quinta-feira, 7, a aprovação, na Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte,
de um projeto de lei que autoriza a
concessão, com efeito retroativo a
2015, de férias e 13º salário para os
parlamentares da Casa.
Em entrevista ao programa
Manhã Agora, da rádio Agora FM
(97,9), Mineiro afirmou que “não é
o melhor momento” para o pagamento dos benefícios. A Assembleia
aprovou o projeto no mesmo dia em
que validou o decreto assinado pela
governadora Fátima Bezerra que
reconhece situação de calamidade
financeira no Estado.
“Estamos em um momento de
crise, que não é apenas do Poder
Executivo, é geral. Acho que o momento poderia ser modificado, não
é o melhor momento para ter isso
[pagamento de férias e 13º para deputados]. Tem legalidade e respaldo
porque esta foi uma decisão tomada
[pelo Supremo Tribunal Federal]
em relação a todos os poderes. Mas,
a situação do Estado não comportaria esse tipo de atitude. Temos que
debater o que vamos fazer agora”,
assinalou o ex-deputado.
De acordo com Mineiro, que atualmente é secretário extraordinário

Secretário de Gestão de Projetos e Metas e Relações Institucionais, Fernando Mineiro
de Gestão de Projetos e Metas e
Relações Institucionais do Governo
do Estado, a governadora Fátima
Bezerra deverá dialogar sobre o assunto com a Assembleia Legislativa.
“Esse debate não se estabeleceu no
seio do Governo ainda, porque [o projeto] foi [aprovado] semana passada.
A governadora vai conversar com a
Assembleia Legislativa sobre isso.
Temos de ter sensibilidade para encontrar uma saída”, destacou.
Fátima Bezerra tem até o dia 20
de março para decidir se sanciona
ou não o projeto de lei. Caso vete, a
matéria deve retornar à Assembleia,

onde os deputados podem decidir
pela publicação forçada da lei (promulgação). Fernando Mineiro, que
teve quatro mandatos de deputado
estadual e pode ser beneficiado com
as vantagens remuneratórias, não
antecipou a postura da governadora,
mas sugeriu um acordo para resolver o impasse.
“O momento indica que a gente
deve pensar de outra maneira”, disse, sinalizando para uma defesa de
que o projeto não deve avançar.
SAIBA MAIS
O projeto aprovado na As-

POLÊMICA

Bolsonaro: “Democracia só existe
quando as Forças Armadas querem”

Tomaz Silva / Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 7, durante
as comemorações dos 211 anos do
Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio,
que vai cumprir sua missão de governar o Brasil “ao lado das pessoas
de bem”, e que a liberdade e a democracia só existem “quando as Forças
Armadas assim o querem”.
Em discurso de cerca de quatro
minutos, Bolsonaro ressaltou que
quer estar ao lado “daqueles que
amam a Pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem
aproximação com países que têm

ideologia semelhantes à nossa (Brasil), e daqueles que amam a democracia e a liberdade”.
Bolsonaro afirmou ainda que vai
aprovar a reforma da Previdência
e que os militares serão incluídos
“respeitando as especificidades de
cada Força (Marinha, Exército e Aeronáutica)”.
O presidente saiu sem falar com
a imprensa dois dias depois de ter
postado na internet um vídeo considerado pornográfico e escatológico,
que foi retirado do ar, e gerou críticas entre aliados e opositores. l

Presidente durante evento no Rio ontem

sembleia é de autoria da Mesa
Diretora, presidida pelo deputado
estadual Ezequiel Ferreira (PSDB). Na justificativa da matéria,
o tucano e demais membros da
Mesa argumentam que férias e 13º
salário são direitos “sociais e fundamentais” dos parlamentares,
garantidos pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 650.809. Decisão
expedida nesse caso estendeu os
direitos previstos no Artigo 7º da
Constituição Federal aos deputados estaduais.
Os novos benefícios para os parlamentares foram aprovados sem
passar antes pelas comissões temáticas. A dispensa de tramitação foi
definida em reunião dos líderes partidários e de bancada da Assembleia.
No plenário, a votação foi simbólica,
e apenas o deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) se manifestou
contra a medida.
A Assembleia explicou, via assessoria, que não há ilegalidade na
medida. Os deputados recebiam os
benefícios até 2015, inclusive, mas
os pagamentos foram questionados
no Supremo em função de não haver
regulamentação clara. Com o julgamento do recurso no STF, as vantagens foram restabelecidas. l

EM QUINZE

SEGUNDOS
Adélio Bispo tem doença
mental, concluem peritos
Peritos indicados pela Justiça Federal
atestaram, em laudo, que Adélio
Bispo de Oliveira, que tentou matar
o presidente Jair Bolsonaro (PSL)
durante as eleições de 2018, sofre
de doença mental. O documento
pode levar Adélio a ser considerado
inimputável perante a Justiça
Criminal. Adélio está preso desde
a tarde de 6 de setembro do ano
passado, quando golpeou com uma
faca o abdôme de Bolsonaro em Juiz
de Fora (MG). Ele foi denunciado
pelo Ministério Público Federal em
Minas Gerais por atentado pessoal
por inconformismo político.
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FINANÇAS

Governo do Estado deixou de enviar
dados fiscais ao Tesouro Nacional
Poder Executivo potiguar deixou de enviar informações do último Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do ano de
2018; Secretaria de Planejamento e Finanças do Governo do RN informa que documento será republicado
José Aldenir / Agora RN

O Governo do Rio Grande do Norte não enviou as informações do último Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
de 2018, segundo informações do Tesouro Nacional. Além do governo potiguar, apenas o Executivo do estado
de Mato Grosso do Sul também não
prestou contas.
O documento que aponta para
a falta de prestação de contas do governo potiguar foi publicado no dia
28 de fevereiro. O RGF é publicado a
cada quadrimestre. O estudo analisa
a despesa total com pessoal, dívida
consolidada líquida, concessão de
garantias e operações de crédito e os
valores da disponibilidade de caixa e
dos restos a pagar.
Segundo informações da Secretaria Estadual de Planejamento
(Seplan), o relatório ausente se refere

Governo do Estado prepara novo relatório com informações sobre finanças
ao sexto bimestre de 2018. Os dados
já foram publicados, mas, segundo
a Seplan, havia “inconsistência de
informação”. Um novo relatório está
em fase de ajustes para ser republicado. “Então, apenas após essa repu-

IMPROBIDADE

MPF pede condenação
de professores da UFRN
José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Federal
(MPF) recorreu da absolvição dos
professores da UFRN Manoel Gadelha de Freitas Júnior e Antônio
Sérgio Macedo Fonseca, acusados de
violar as restrições ao regime de dedicação exclusiva da universidade, gerando prejuízo de R$ 456.840,13 aos
cofres públicos. Os dois receberam
salário superior para se dedicar apenas à universidade, porém, segundo
o MPF, atendiam - como médicos
– em clínicas privadas, o segundo, e
em uma prefeitura do interior no Rio
Grande do Norte, o primeiro.
O Tribunal de Contas da União
(TCU) já apontou que a UFRN é o caso mais grave, dentre as universidades e institutos federais, “em relação
a servidores em situação irregular,
por possuir outros empregos incompatíveis com o cargo ocupado”. Ainda
assim, a sentença de primeira instância absolveu ambos, mesmo a juíza
admitindo que, “de fato, houve descumprimento do regime de dedicação
exclusiva por parte dos professores”.
Em relação a Manoel Gadelha,
a sentença foi no sentido de que a

Sede da Procuradoria da República no RN
conduta “não se enquadraria como
ímproba”, se resumindo a mera “irregularidade administrativa” e, no
tocante a Antônio Sérgio Macedo,
não teria havido dolo, ou má-fé, em
sua ação. Em decorrência disso, e de
uma alegada prescrição, também foi
negado o pedido de ressarcimento do
prejuízo.
No recurso, de autoria do procurador da República Ronaldo Sérgio
Chaves Fernandes, é demonstrado
que ambos tinham plena consciência
da improbidade que cometiam, desde
que assumiram seus cargos na universidade. l

blicação iremos encaminhar os dados
ao Tesouro Nacional. A previsão para
essa republicação é até 20 de março”,
informa a pasta, através da assessoria de imprensa.
Ainda de acordo com a Seplan, os

técnicos da pasta encontraram uma
contabilidade extremamente desorganizada, com problemas estruturais
graves. “Diante desse quadro, temos
tomado medidas para reorganização
dos lançamentos contábeis adequados de 2018, além da migração segura dos saldos contábeis para 2019 e,
a partir daí, faremos a republicação.
Ainda estamos dentro do limite de
prazo para envio dessas informações
sem prejuízo ao Estado”, afirmou o
Planejamento.
Vale lembrar que Tesouro Nacional está analisando a criação do
Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF).
O mecanismo será utilizado para ajudar estados com finanças em desequilíbrio, como é o caso do Rio Grande do
Norte, que acumula mais de R$ 850
milhões em dívidas salariais. l
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Vicente Serejo“
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O coração não sabe
de obrigações nem
de deveres...”

Jacinto Benavente,
dramaturgo espanhol (1866-1954).

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> Aviso. A crônica hoje é
para Genibaldo Barros que
certas tardes, se a saudade
dói, vai reler o que seu pai
escrevia no jornal ‘Galvanópolis’, na Currais Novos do
seu tempo de menino.

>> Olho. Vai ter auditoria
nas movimentações financeiras da OAB da gestão
que encerrou seu período. A
gestão atual quer separar o
ontem do atual mandato. É
só por questão de clareza.

>> Efeito. É bom que o
relatório da Fundação Dom
Cabral revele ao natalense
o retrato real das finanças
municipais. Da Falconi,
contratada pelo ex-prefeito
Carlos Eduardo, nada se
soube.

>> Rosto. Até onde um político é capaz de, em nome
da sociedade, emprestar a
sua inteligência a ilustrar
as maldades perpetradas contra os fracos, nas
reformas trabalhista e da
previdência?

>> Barba. O publicitário
Alexandre Macedo prepara-se para viver a emoção de
ser avô e não fez por menos:
trouxe do verão, além do
bronzeado, uma barba de
fios grisalhos. E muito
austera.
>> Data. Se a governadora
fizer um esforço reabre a
Biblioteca Câmara Cascudo
ainda neste 2019. Detalhe: foi inaugurada no dia
26.02.1969, pelo próprio
Câmara Cascudo, há 50
anos.
>> Correção. Fez bem o
governo começar pagando
aos que ganham menos. Já
que os fortes não só estão
em dia, assim como os que
governam. É bom para
diminuir a vergonha do seu
povo.
>> Poesia. De Napoleão
Veras, médico e poeta lá do
sertão: ‘Quantas águas rolaram / dezenas de milhares
de anos, talvez / para rajar
de preto / o lombo da serra /
do Engenho Velho’.
>> Festa. Do Indormido,
olho fugindo por cima da
armação dos óculos para
admirar a mulher bonita
que dançava, sensual, no
Largo do Atheneu: ‘Nua
deve ser uma festa para os
olhos’.

Das coisas do coração
Há um tempo para cada coisa,
Senhor Redator. É bíblico. Está no
Eclesiastes. Não falo do plantio e
da colheita. Há um tempo feito para as coisas reais, profundamente
verdadeiras, e um tempo para as
coisas metafísicas, mas talvez não
necessariamente tão irreais. É como
se nascesse muito suavemente, por
trás dos olhos, outro jeito de olhar
a vida. Ou, quem sabe - danado é
quem duvida - de enxergar tudo
quanto antes parecia inteiramente
indispensável.
Com o tempo, e os dias, os sonhos e as frustrações indo e vindo,
vai caindo na triste inutilidade o que
era grave e essencial ao engenho
da vida. E de tudo começa a restar,
apenas, e tão só, o que antes não
servia. É um misterioso desimpressionar-se diante de cada coisa, um
novo mundo feito de pequenos
detalhes agora estranhamente
essenciais. E a vida, a vida que era
complexa, passa a ser feita das coisas simples que viveram como se
fossem invisíveis.
O passado, se sabe, está sempre num álbum de retratos que
reúne antigas vaidades, aquelas
prisioneiras das cômodas de família. Talvez lhe reste, não sejamos
radicais, alguma serventia, se por
acaso uma saudade assaltar a tranquilidade do espírito. O pensamento tem seus vôos e às vezes é bom
alçá-los livres de todos os limites.
O passado nunca vai embora de
vez. Há sempre, no mais íntimo
da alma, os fantasmas do tempo
proustianamente perdido.

Veja, Senhor Redator, o passado é a bagagem que a gente vai
acumulando em malas. Como se ali
guardássemos, a alegria e a dor, o
riso e o pranto, as roupas e os sapatos, tudo que usamos ao longo da
vida. Cada um espera a seu modo
a viagem do dia longo. Como o
poeta Ribeiro Couto que levou na
alma, para o resto da vida, o cheiro
de café dos grãos esmagados pelos
vagões de cargas que na sua meninice partiam nos velhos cargueiros
do porto de Santos.
Aliás, acho mesmo, salvo olhar
mais apurado, que Paulo Mendes
Campos, o cronista refinado e culto, viveu assim os derradeiros anos
de vida. Tanto que, na última fase,
manteve uma coluna composta de
pequenas seções com o título efêmero de ‘Diário da Tarde’. Genial,
passou a cuidar das pequenas notícias com se fosse um alfarrábio das
observações humanas e simples,
um relatório de melancolias humildes e anônimas que ele garimpava
no dia-a-dia.
Sim, o ontem mora nos álbuns
de retratos. São recordações, tristes ou não, prisioneiras nas cômodas de família. Ali, a saudade
dorme o sono das coisas eternas.
Foi certamente por isso que Paulo
Mendes Campos quis que a coluna
tivesse um título suave e efêmero:
“Diário da Tarde”. Como se fosse
uma revista daquelas cidadezinhas
de Minas, postas entre montanhas,
cheias de velhas novidades. Para
ser lida - ele mesmo pede - nas
tardes de chuva.

>> Cena. É preciso entender que o discurso triunfalista e moralizador
só nasce em situações de aparente desregramento ético e moral. Dai
ser incompreensível que o Legislativo, desgastado e sofrido, pague
férias e décimo-terceiro retroativos quatro anos. Com três meses de
recesso por ano e três dias de sessão por semana de um só expediente.
É verdade, Judiciário, TC e MP fizeram o mesmo, mas é sobre a classe
política que se apoia e legitima-se a vida democrática.

>> Recado. Para quem
duvida da consciência
crítica da força popular: é
bom não perder de vista as
diversas manifestações de
escolas de samba, blocos e
foliões anônimos por todo
esse país.
>> Aliás. Antes que seja
tarde, enquanto arde nos
olhos do Planalto o desfile
da Estação Primeira de
Mangueira: a Campanha
da Fraternidade defende
os marginalizados das
políticas sociais.
>> Dúvidas. O procurador
Rinaldo Reis foi eleito para
o Conselho Nacional de Procuradores, mas pode não ser
eleito para integrar o corpo
do estadual. São as idiossincrasias provincianas.
>> Cajus. Já não somos
um estado produtor de
cajus capaz de suprir nossa
própria fome. São do Piauí
os cajus avermelhados
que chegam, fechando o
verão. Doces, sumarentos e
perfumados.
>> Assédio. Esta rolou
fácil e maneira nas redes
sociais ao longo do carnaval
que passou, prova de que
um ‘não’ pode ser sutil,
sem ferir o amor: ‘Fica com
Deus que comigo não vai
rolar’.
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8 DE MARÇO

No Dia Internacional da Mulher, dois
exemplos de obstinação e sucesso
Desembargadora Zeneide Bezerra e a delegada Paulla Maués falam dos desafios diários no exercício
das suas atividades profissionais e de serem exemplos da participação feminina na sociedade civil
José Aldenir / Agora Imagens

TJRN / Reprodução

mais as mulheres investirem tempo e dedicação aos estudos, o único
fator realmente capaz de distingui-las na vida.
“Vencido o desafio da educação, nada mais as conseguirá
parar”, diz aquela que chegou lá
graças os próprios méritos, vinda
de origem humilde e que não se
queixa dos homens, a quem distingue com um elogio: “eles são
fundamentais para as mulheres”.
Quinquagésima presidente a assumir a presidência do Tribunal
Regional Eleitoral do RN desde
a reinstalação dessa justiça especializada há 70 anos, a desembargadora não tem a menor dúvida: “Tudo que um homem pode,
a gente também pode! Temos
inteligência, somos detalhistas,
temos força de trabalho”, acrescenta.
José Aldenir / AgoraRN

Em 1979, quando soube da
aprovação no concurso que lhe
abriria as portas para a magistratura, a hoje desembargadora
Zeneide Bezerra ainda tinha dúvida se realmente tomaria posse
no cargo. “Afinal, era o que todo
mundo perguntava naquela época”, lembra hoje em seu gabinete
no Tribunal de Justiça.
Trinta anos depois, neste 8 de
março, data em que se comemora
o Dia Internacional da Mulher,
ela lembra com prazer: não só assumiu como juíza, como integra
hoje um seleto grupo onde é uma
das duas únicas representantes
femininas a ocupar o topo de sua
carreira. A outra vaga é da desembargadora Judite Nunes.
Zeneide Bezerra também não
tem dúvida de que o caminho será
tanto mais recompensador quando

“

“Tudo que um homem pode, a gente também pode! Temos
inteligência, somos detalhistas e temos força de trabalho”
Zeneide Bezerra
Desembargadora de Justiça

“

Eu sempre quis ser delegada de polícia. Este era o
maior meu sonho desde criança”
Paoulla Maués
Delegada da Polícia Civil

Que o diga uma mulher de outra geração, mas com os mesmos
valores e a mesma obstinação.
Aos 38 anos, mãe de um menino e grávida de uma menina,
a delegada Paoulla Maués é detentora de uma trajetória fulminante na profissão que escolheu
desde muito cedo, apesar da desaprovação do pai. “Eu sempre
quis ser delegada de polícia. Era
o meu sonho desde criança”, diz
sem pestanejar. Para conseguir
seu objetivo, passou em dois concursos públicos em Pernambuco,
seu Estado de origem, até chegar

onde queria – ocupar de uma vez
só, também por concurso, as delegacias de Santana do Matos,
São Rafael e Bodó, na Serra de
Santana.
De lá para cá, apenas cinco
anos, Paoulla Maués, depois de
um período como titular da Delegacia da Mulher de Parnamirim,
assumiu em 2017 a presidência
da Associação dos Delegados de
Polícia Civil do RN (Adepol), onde
tem feito um trabalho obstinado
de revalorização da instituição,
agredida por anos seguidos de
contingenciamentos financeiros.l
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Feriadão de Carnaval tem redução no
número de homicídios, aponta Sesed
Secretaria Estadual de Segurança registrou 27 casos de mortes violentas em 2019 durante os seis
dias de folia; furtos e roubos de veículos também caíram respectivamente 42,8% e 29,6% no Estado
José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed)
apresentou nesta quinta-feira, 7, o
balanço da Operação Carnaval 2019.
De acordo com a Coordenadoria de
Informações Estatísticas e Análise
Criminal (Coine), as condutas violentas letais intencionais (CVLI)
sofreram uma redução de 32,5%, em
relação ao mesmo período de 2018.
Este ano, foram registrados 27
casos de mortes violentas durante os
seis dias de folia. Conforme a série
histórica do setor, em 2016 foram 31
homicídios; em 2017, 51 CVLIs; e, já
em 2018, foram 40 casos.
Os números também apresentaram uma diminuição em relação aos
arrombamentos de residências, saindo de 23 no ano passado para 10 durante os festejos de 2019, o que representa uma queda de 56,5%. Os furtos

e roubos de veículos também caíram
respectivamente 42,8% e 29,6% se
comparado o mesmo período.
A Polícia Militar atuou com 4,9
mil policiais de efetivo extra, sendo
2.478 do Comando de Policiamento
Metropolitano (CPM), 1.752 do Comando de Policiamento do Interior
(CPI) e 670 do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE).
CPM e CPI prenderam 60 pessoas durante os dias de Carnaval.
No período, foram apreendidos seis
adolescentes, 3,36 Kg de cocaína, 1,25
Kg de maconha, 1,2 litros de loló, 10
comprimidos de ecstasy e seis psicotrópicos, além oito armas. Também
foram registradas 153 ocorrências de
som alto.
Em relação ao o Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), o
dado mais importante neste carnaval

foi a redução de 33,33% de vítimas
fatais em acidentes de trânsito, sendo
quatro em 2019 e seis em 2018.
Também foram registrados quatro veículos roubados recuperados,
nove pessoas presas, 17 carteiras de
habilitação recolhidas e 153 testes de
alcoolemia realizados. A Operação
Lei Seca abordou mais de 700 veículos nesse carnaval, resultando em 42
pessoas autuadas por embriaguez e
um condutor preso.
A Polícia Civil, por sua vez, efetuou 131 prisões. Durante o carnaval, o Corpo de Bombeiros trabalhou
diariamente com 150 militares, distribuídos no litoral potiguar. Já o Serviço de Atividades Técnicas (SAT) fiscalizou estruturas de eventos e trios
elétricos em mais de 38 municípios.
A Operação Carnaval 2019 foi
concluída na quarta-feira, 6.l

Mais de 4,9 mil PMs atuaram no RN
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>> Educação. A dinheirama usada
pelos governos Lula e Dilma para
supostos investimentos na Educação
é mais um escândalo de lesa–pátria.
Dinheiro digno do Canadá para
resultados do Quênia. Os desvios
envolveram malandros cerebrais;
gente com aquela capacidade de dar
um “migué”.
>> Críticas. Desde Chiquinha
Gonzaga é quase tradição religiosa
a crítica sócio-política no carnaval.
As escolas de samba cariocas
carregam a piada pronta da nação
onde contraventores e traficantes
são os arautos da crítica social. Ao
copiá-los, a militância esquerdopata
instituiu a esquerda festiva.
>> Que virada. Criança acariciando
adulto nu, vadias se enrabando com
crucifixos, promíscuos em trenzinho
com dedo no ânus, militantes nus
nas universidades. Há pouco tempo
a imprensa e a esquerda chamavam
isso de arte, mas agora (ainda bem)
estão tratando como degradação
moral e putaria.
>> Democracia. O cientista político
Homero Costa, o intelectual potiguar
mais solicitado para opinar na mídia
nacional, publicou há pouco tempo
um artigo revelando que pesquisas
na América Latina apontam um
elevado descrédito na democracia.
No Brasil, por exemplo, apenas 36%
acreditam no regime.
>> Privilégios. Mais uma vez
chegam com atraso as críticas da
mídia aos benefícios de férias e
aumentos retroativos para setores
dos poderes, no caso os deputados.
Na verdade, a mamata já havia
chegado ao Judiciário e ao Ministério
Público graças à canetada do STF,
que gerou o efeito dominó.
>> Carnaval. Alô, prefeito Álvaro
Dias. Vamos botar o ouvido no
chão para captar a insatisfação dos
moradores da zona norte com a
programação da folia no outro lado
do Potengi. Os foliões indagam se há
duas cidades entre o rio, uma com
grandes shows de artistas nacionais
e outra com, no máximo, o Grafith.

08.03.2019

O Dia da Mulher
na Mulher de Todo Dia
Não é um dia qualquer
e é também mais um dia
de luta, reflexão, alegria
de festejar se quiser
de Eva, Joana, Salomé
Leila, Pagu e Maria
Nízia, Virgínia, Labé
mulher de paz e energia
no hospital, na padaria
que pensa e diz o que quer
que nada contra a maré
faz história com valentia
na labuta ou fantasia
mete a mão e bota o pé
Elis, Mercedes, Zezé
Billie, Madonna e Lia
senhoras da melodia
Alice, Ana e Esther
do almoço e do café
no bar, na mercearia
Clarice, Rita e Sofia
Gláucia, Sílvia, Nazaré
flores de bem-me-quer
nos jardins da poesia
esse é o dia da mulher
da mulher de todo dia.

PICARDIA NAS REDES
Michael Jackson proibido no
Canadá e Austrália, Caetano
ainda liberado.

Bolsonaro falou em Forças
Armadas e já tem neguinho
debaixo da cama.

Um dia Mourão sonha
com Itamar no outro
sonha com Temer.

(Letícia Machado)

(Thomaz Lemos)

(Bulldog Drummond)

“

A ânsia de poder
não se origina
da força, mas da
fraqueza”
Divulgação

(Erich Fromm)

>> Capitã Marvel. Um dos filmes
de super-heróis mais esperados
do verão, na verdade de uma
super-heroína, é a pedida desse
Dia Internacional da Mulher. São
15 sessões na rede Cinemark do
Midway, 14 no Moviecom do Praia
Shopping, 12 no Cinépolis/Natal
Shopping e 8 no Cinépolis/Norte
Shopping.
>> Luto no Queen. Morreu
Mike Grose, o primeiro baixista
da banda inglesa Queen
que revelou Fred Mercury.
Sua morte foi anunciada
pelo baterista Roger Taylor
no Twitter, que o conheceu
na época do grupo The
Individuals. Alguns baixistas
passaram pelo Queen, mas
Grose atuou nos primeiros
shows, dando lugar depois
a John Deacon, que acabou
virando um dos maiores da
história do rock.
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Cedida

>> Opinião. “É bem estranho ter
governantes que vivem para criar
confusão. Confusão com outros países,
com artistas, com festa popular, com
outros políticos. O Brasil precisa
de união e de paz. E de muito
trabalho. Por exemplo, o que está
sendo feito para economia crescer e
gerar empregos?”. Do governador do
Maranhão Flávio Dino, a respeito da
postagem de Bolsonaro no Twitter
sobre o carnaval, com imagens
pornográficas.
>> Grande encontro. O professor
potiguar Kléber Morais, ex-diretor
da Maternidade Januário Cicco e
ex-presidente da EBSERH, teve um
encontro com um dos homens mais
poderosos do mundo, o presidente
da França, Emmanuel Macron, no
Palácio do Eliseu em Paris. O encontro
se deu na semana passada, por ocasião
de solenidade em que o governo
francês condecorou o professor René
Friedman, grande amigo do Dr. Kléber
e que fez questão de sua presença no
importante acontecimento.

O médico potiguar Kléber Morais, ex-diretor da ex-diretor da Maternidade
Januário Cicco e ex-presidente da EBSERH, posando ao lado do presidente
da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu em Paris
Instagram

A dupla Sandro
Pimentel e Eudiane
Macedo na volta
aos trabalhos na
Assembleia Legislativa,
nesta quinta, após o
recesso de carnaval

>> Bom carnaval. É grande
a comemoração do Governo,
especialmente da equipe segurança,
com a redução no índice de violência
neste carnaval. Houve grande
redução de furto de veículos e de
arrombamento de casas, segundo o
comandante Geral da PM no RN,
Coronel Alarico. Boa notícia também
nas estradas, com zero mortes
durante os dias de feriado.
>> Parabéns aos envolvidos . O
deputado estadual Coronel Azevedo
(PSL) enalteceu a atuação dos
profissionais de segurança pública
do Rio Grande do Norte durante o
período de carnaval, destacando o
trabalho comandado pelos gestores e
dirigentes dos órgãos de segurança.
Em pronunciamento durante a sessão
plenária desta quinta-feira, 7, na
Assembleia Legislativa, ele disse
que o carnaval foi “de paz” para os
potiguares e aos turistas.
>> Homenageadas. As advogadas
do RN terão programação especial
pelo Dia da Mulher. As atividades
serão iniciadas com a atuação
conjunta com a Caixa de Assistência
dos Advogado (CAARN) no Café da
Manhã da Mulher Advogada, na
manhã desta sexta-feira, 8, na Casa
de Apoio ao Advogado. Também
faz parte da programação proposta
pela Comissão da Mulher Advogada
da OAB/RN a publicação de fotos
e vídeos enfocando mulheres de
destaque no Estado.

Instagram

O deputado federal
Fábio Faria aproveitou
o feriadão de carnaval
para uma ‘resenha’ com
o sogro famoso, Sílvio
Santos

>> Menor investidor da
campanha. O General Girão
está entre os nove candidatos a
deputado federal do Brasil que
obteve menor receita por voto, ou
seja, que menos investiu recursos
para se eleger. Os dados foram
divulgados, por meio de gráfico,
pelo Jornal Digital Nexo, no
último mês de fevereiro. Na
mesma ilustração é possível
observar que dos 20 candidatos
exibidos, 15 foram eleitos pelo
Partido Social Liberal (PSL).
De acordo com o presidente do
PSL/RN, Coronel Hélio Oliveira,
o diretório estadual recebeu do
Fundo Partidário, nesta última
eleição, o equivalente a R$ 100
mil reais.
>> Inteligência emocional
Além de transmitir.
onhecimento por meio das
disciplinas tradicionais, as
escolas têm um novo desafio:
trabalhar o desenvolvimento
socioemocional dos seus alunos.
Pensando nisso, o Complexo
Educacional Contemporâneo
criou o “Imagine!”, o seu próprio
programa de inteligência
emocional. A iniciativa inédita no
RN foi inserida em sala de aula
este ano e possui abordagens
especificas pensadas para cada
faixa etária.
>> Homenagem para elas.
No Dia Internacional da
Mulher, hoje, 8 de Março,
uma homenagem especial
a todas as pacientes, mães,
voluntárias, doadoras, parceiras
e colaboradoras da Casa Durval
Paiva, mulheres de fibra que
lutam com abnegação e coragem
incansavelmente pela vida.
Parabéns!

>> GIRO PELO TWITTER...

Instagram

A deputada federal
Natália Bonavides
‘causou’ ao sair
fantansiada neste
carnaval de ‘laranja’
e com os dizeres
“cadê Queiroz”,
numa referência
aos escândalos de
corrupção envolvendo
a família Bolsonaro e
ministros do Governo

...da revista Crusoé:
“Parlamentares do PSL
reprimidos pelos filhos de
Bolsonaro”;
...do jornal Folha de S. Paulo:
“Democracia só existe se as
Forças Armadas quiserem, diz
Bolsonaro a militares”;
...do jornalista Bernardo Mello
Franco: “Bolsonaro se enganou
de novo. A democracia não é um
favor que os militares prestam
aos civis. Basta consultar o
dicionário. Ou a Constituição”.
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NO MARANHÃO

Mano Walter é atingido por latinha em show
O cantor Mano Walter sofreu
uma agressão na última quarta-feira, 6, em Imperatriz (MA), durante
um show para 50 mil pessoas.
Enquanto cantava em um show,
o artista foi atingido com uma latinha, no rosto, que lhe causou um
sangramento no lábio e no nariz.
Por meio de um vídeo, publicado

no Youtube, é possível ver o exato
momento em que a situação ocorre.
Nas redes sociais, os fãs do cantor demonstraram indignação com o
fato. “Que mundo é esse? Coitado do
Mano”, disse uma fã. “Deus é mais!
O povo sai para machucar as outras”,
afirmou mais uma admiradora.
“Ele estava cantando a última
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(?) de segurança:
Bom uso
becape (Inform.)
(de matéA especialidade do
ria-prima)
artilheiro (fut.)

Dois objetos
essenciais à prática
da caça submarina
A função da cola

Carinho
Orlando
Rangel,
químico

O casamento realizado pelo
juiz de paz

Letra do
infinitivo
Ivete Sangalo, cantora

A 1a vogal
A hora adicional de
trabalho

Em (?):
em boas
condições
físicas

Governo
(abrev.)
Hiato de
"maestro"

VERÃO 90

Proibida
(fig.)
Máquina
de tecer

Fast-(?),
tipo de
lanchonete

Sucede
ao "O"
Veículo
agrícola

Raquel
Nunes,
atriz

Valentina ouve a conversa de Olavo com Laura. Olavo informa a Machado que Laura reapareceu. Valentina
demite Sampaio, e Olavo o contrata. Marcos Paulo aconselha Valentina a se reconciliar com Gabriel.
Nicolau sugere que Bebeto esqueça o teste de dança para se dedicar ao quiosque.

ARIES
(21/03 A 20/04)
Seu espírito empreendedor vira à tona e
saberá se atirar em qualquer atividade,
inclusive se a parceria envolver amigo(a). No
emprego, há chance de promoção.

TOURO
(21/04 A 20/05)

Uma das
cores da
nossa
Bandeira

Boa hora para acertar pendências financeiras
e dar um gás à sua carreira. Paquera nova
espera uma chance: insistir em pretendente
antigo(a) é inútil.

Divisão
de rede
telefônica
"(?) uma
vez",
frase de
fábulas

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Estará mais falante ao expor suas ideias e isso
será inspirador na sua profissão. Projeto sugerido
por amigo(a) poderá dar certo: pense a respeito.
Na conquista, seu charme deverá reinar.

Tolo;
bobo
(pop.)

Prefixo de
"enlatado"

CANCER
(21/06 A 22/07)

Saudação
informal
Estuda
(um texto)

4/amém — food — tear. 5/aluga — extra. 6/jornal — vetada. 9/autógrafo.
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BANCO

Coloca à
disposição
em troca de
pagamento

Calçada da
(?), atração de
Hollywood

Palavra
que encerra orações
cristãs

O SÉTIMO GUARDIÃO

HORÓSCOPO

Por um
(?): por
pouco

Ave de
campos e
cerrados
Consoantes
de "pote"
Afligir;
angustiar
Publicação diária de
notícias

Exame para atestar
a paternidade

Sílaba de
"sumir"
Pedaço
de pizza

Objeto
resistente
do avião
Ponto
cardeal
do nascer
do Sol

Alain ignora uma mensagem de Letícia. Dalton pede Carmo em casamento. Eugênio é rude com Henrique.
Teresa e Maristela lamentam a ausência de Henrique. Alain, Isabel e Priscila chegam ao Rio de Janeiro. Gentil
não percebe o interesse de Gilson por ela. Eugênio obriga Piedade a dormir em seu quarto.

Vanessa considera a proposta de Mercedes e inventa ao promotor que João a procurou para mudar
seu depoimento. João se desespera com a acusação de Vanessa. João se nega a seguir o conselho
de Giovana, que pede ao cliente para assumir que foi um acidente.
Economizar

Formação
básica da
quadrilha
junina

Cantor interrompeu show após episódio

NOVELAS

PASSATEMPO
Assinatura de
pessoa
famosa
Siderúrgica
de Volta
Redonda
(sigla)

música quando um folião jogou a latinha cheia de cerveja no rosto dele.
O microfone chegou a cair no chão,
e ele ficou com a boca e o nariz sangrando muito na hora. Mano ainda
ia cantar mais uma música, mas
decidiu acabar o show ali na hora e
ir embora. Ficamos perplexos com a
falta de respeito”, disse. l

Com vitalidade, conseguirá realizar as
atividades no serviço e resolver pendências
ligadas a documentos de Justiça ou acordos.
Sua fé vai se renovar.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Poderá fechar uma sociedade ou firmar uma
parceria profissional com sucesso. Terá boas ideias
para lidar com sua grana. Na conquista, não faltará
inspiração para chegar em quem deseja.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Suas ideias criativas vão lhe garantir êxito em
qualquer iniciativa profissional. Há chance de
se dar bem em premiação ou sorteio. Fase
ideal para renegociar dívidas.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Se estiver procurando emprego, siga sua
intuição. Vai sentir vontade de fazer as coisas
à sua maneira. Com grana, mudanças devem
vir para melhor.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Você vai dar duro no trabalho e esperar o mesmo
comportamento dos colegas. Espere mudanças
em família, que vão harmonizar a convivência. Sua
sensibilidade vai comandar o jogo da sedução.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Poderá fazer contatos para se recolocar no
mercado de trabalho. Espere convívio estreito
com tios e primos. Na conquista, seu interesse
vai oscilar bastante.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
No trabalho, procure se concentrar nos seus
objetivos. Relações com os colegas protegidas.
Sua grana vai render mais que o esperado. Sentir
saudade de alguém pode estimular na paquera.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Por conta do seu charme, será fácil encontrar
aliados e convencer as pessoas a fazer o que você
quiser. Cuidado com gastos excessivos. Talvez
revele inconstância nos assuntos do coração.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Saberá defender suas ideias com energia.
Preste atenção, pois os amigos poderão
trazer sorte aos seus projetos. A Lua vai
aumentar sua impaciência na paquera.

08.03.2019

CIDADES 15

SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI
THIAGO CABRAL E ALBUQUERQUE, CPF: 011.389.944-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI) para um Posto Revendedor de
Combustíveis Líquidos, localizado na BR 110, s/n, Centro, Campo Grande/RN.
THIAGO CABRAL E ALBUQUERQUE
Proprietário

C L U B E C O S E R N – CNPJ: 09.428.640/0001-71
Rua Ipojuca, 100 – Emaús –Parnamirim/RN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES DIRETIVAS
O Clube dos Empregados da COSERN (CLUBE COSERN), faz saber, pelo presente EDITAL, que
no dia 25 de março de 2019, no período das 08h às 17h30, na sede da COSERN, situada na rua
Mermoz, 150 – Baldo/Natal/RN, e demais cidades do interior do estado, será realizada eleição
para Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, bem como dos seus respectivos
suplentes para o triênio 2019/2022. Faz saber, também, que o registro de chapas poderá ser feito
até o dia 15 de março de 2019. A Secretaria do Clube Cosern funcionará neste período na sede do
SINTERN, situada na rua Gonçalves Lêdo, 845 – Centro – Natal/RN, no horário das 08h às 12h e
das 14H às 17h30, para recebimento de registro das chapas.
Natal, 08 de março de 2019
Ademir Maciel Silva - Presidente

COOPERATIVA CULTURAL UNIVERSITÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.391.591/0001-87- NIRE: 24.4.0000004.1.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária
O Presidente da COOPERATIVA CULTURAL UNIVERSITÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições estatutárias conferidas pela alínea “e” do art. 34, convoca os
cooperados, que nesta data totalizam 3.688 (três mil, seiscentos e oitenta e oito), para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, que serão
realizadas fora da sede da Cooperativa, por falta de acomodações suficientes para todos
os cooperados, no Auditório da Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM/UFRN, situado no
Campus Universitário, Av. Sen. Salgado Filho, 3000 - Candelária, Natal - RN, CEP 59078-970,
no dia 22 de março de 2019 (sexta-feira), em primeira convocação às 07h (sete horas), com
a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda
convocação às 08h (oito horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1
(um) do número de cooperados; e, persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última
convocação às 09h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez)
cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Pauta da Assembleia Geral Ordinária - I - Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou
perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas; III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal; V - Plano de Trabalho para o ano de 2019.
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária: I -Reforma do Estatuto Social; II - Outros assuntos não deliberativos de interesse social.
Natal/RN, 08 de março de 2019.
Profº. ALEXSANDRO GALENO ARAÚJO DANTAS
PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/000133, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade
Pregão Presencial nº 01/2019, MENOR LANCE GLOBAL para a contratação de empresa
especializada para gerenciamento de frota, abrangendo o controle e aquisição de combustíveis, para atender às necessidades da frota de veículos locados na execução do plano
de trabalho decorrente do Convênio 001/2018. Data de Recebimento e Abertura de Propostas
e Documentação: 19/03/2019, às 15:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN,
sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações:
Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone
(84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br.
Natal/RN, 07 de março de 2019. Larissa Hermínia Augusto Bezerra. Pregoeira

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IMETAME ENERGIA LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes
Licenças:
• Licença de Operação para o poço petrolífero denominado JUSTIÇA, pertencente ao
Campo Campainha Azul, situado na Zona Rural do Município de Carnaubais – RN.
• Renovação de Licença Simplificada, para o acesso ao poço petrolífero Justiça, medindo
360m, pertencente ao Campo Campainha Azul, situado na Zona Rural do Município de Carnaubais – RN
Guiliano Guasti Favalessa
Diretor Comercial

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
NATALGEMA HOTEL LTDA, inscrita no CNPJ: 05.859.639/0001-40, torna público, conforme a resolução do CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 16/02/2017,
através do processo administrativo Nº 006250/2017-11, a Licença Ambiental de Instalação para um Hotel, situado na Rua Skal e Rua Francisco Gurgel, Bairro Ponta Negra, Natal/RN, com 4.350,79 m² de área construída e 2.133,94 m² de terreno. Ficando
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL
ANDRÉ CERVEIRA DE FARIA, inscrito no CPF: 035.102.934-60, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 28/02/2019,
através do Processo Administrativo Nº 00000.007656/2019-83, o Alvará de Reforma/
Ampliação e Licença de Instalação de Hotel/Apart-Hotel, com Área Construída Total
igual a 1.073,91m², situado na Avenida Gustavo Guedes, 2913, Capim Macio, Natal/
RN, CEP 59078-380, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação
de quaisquer esclarecimentos.
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Após reforma trabalhista, sindicatos
do RN perderam 87% da contribuição
Em 2018, representações de patrões e empregados arrecadaram quase R$ 2 milhões, enquanto
que, em 2017, a arrecadação foi de R$ 15 milhões. Reforma acabou com contribuição obrigatória
José Aldenir / Agora RN

Os sindicatos de trabalhadores
e patrões do Rio Grande do Norte
arrecadaram R$ 1,98 milhão em
contribuição sindical em 2018. O
valor foi, segundo o Ministério da
Economia, 87% menor do que o obtido em 2017, quando as representações receberam R$ 15 milhões.
A queda brusca foi resultado da
reforma trabalhista, que acabou
com a cobrança obrigatória da contribuição.
Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro publicou medida
provisória delimitando que a contribuição sindical só poderá ser
cobrada com autorização dos trabalhadores. O texto determina que
a permissão deverá ser individual,
expressa e por escrito.

Medida provisória determina que trabalhador precisa autorizar contribuição
Segundo o Ministério da Economia, fica proibido o desconto
diretamente dos salários pelas
empresas. A partir de agora, a taxa

terá de ser paga através de boleto
bancário, que será enviado aos trabalhadores somente com autorização prévia. A medida provisória já

está em vigor e tem força de lei. No
entanto, para não perder a validade, ainda necessita ser referendada
– em até 120 dias – pelo Congresso
Nacional.
Os dados oficiais mostram que
o Rio Grande do Norte registra,
atualmente, 230 representações
sindicais – 161 de trabalhadores e
69 de empregadores.
Os sindicatos de trabalhadores
tiveram uma redução de 91,35%
desde o início da reforma trabalhista. Entre 2017 e 2018, a arrecadação da contribuição sindical caiu de
R$ 11,1 milhões para R$ 967 mil.
No mesmo período, analisando as
entidades ligadas ao patronato, a
redução foi de 76%, saindo de R$
4,3 milhões para R$ 1,01 milhão.l

