
Força Nacional ficará no 
RN por mais dois meses

Em Davos, Bolsonaro diz 
que vai baixar impostos

Pedido para prorrogação da estadia da Força no Estado foi feito pelo ex-governador Robinson Faria
em 2018. Contingente a ser disponibilizado vai obedecer ao planejamento do Ministério da Justiça.

Presidente brasileiro fez discurso relâmpago, de apenas
seis minutos, no Fórum Econômico Mundial, na Suíça.
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servidores do Estado

Em decreto, governadora do Rio 
Grande do Norte justificou medida com 
situação de calamidade financeira. 
Suspensão vai até 31 de dezembro.
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FUTEBOL 16

NATAL
Quarta-feira,
23 de janeiro de 2019
Edição nº 476 | ano 3

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

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

Após novela, Diego renova
com Flamengo até 2020
Meia chegou a negociar com o Orlando City, dos Estados Unidos, 
mas resolveu continuar na equipe na qual atua desde agosto de 
2016; principal objetivo é ganhar títulos expressivos com o clube.
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Empresário do turismo 
diz que há “consenso” 
para privatizar Centro
de Convenções

Trade entregou proposta ao novo 
governo sobre possível venda do 
equipamento turístico, que foi reformado 
recentemente.
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A quem interessa?
Começa a especulação do que estaria por trás do real e 

misterioso interesse do aluguel de um prédio no centro da 
cidade para uma das maiores secretarias municipais da 

Prefeitura do Natal. Nem o titular da pasta tampouco o prefeito 
Álvaro Dias estariam sabendo dessa manobra. O proprietário do 
prédio é um dos principais denunciados na Operação Sinal Fechado 
- em andamento na 9ª Vara Criminal de Natal, após denúncia do 
Ministério Público Estadual - por delitos, associação criminosa 
e tráfico de influência, com sentença prestes a ser proferida em 
primeiro grau. Somente com a transferência e instalação do sistema 
de lógica, a secretaria irá gastar o equivalente a um ano de aluguel. 
Além disso, haverá o travamento do sistema de informática por um 
largo período de tempo, o que traria enorme problema ao município. 
A quem interessa essa mudança?

>> Contas. O conselheiro Carlos 
Thompson Costa Fernandes será 
o relator das contas do Governo 
do Rio Grande do Norte no ano 
de 2019, o primeiro da gestão 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT). A definição aconteceu nesta 
terça-feira, 22, na primeira sessão 
plenária do ano do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

>> Aprovado. Também na volta 
do recesso, a Justiça Eleitoral do 
RN decidiu manter a decisão que 
aprovou as contas de campanha de 
Fátima Bezerra. Havia um recurso 
no sentido contrário, que foi negado.

>> Choque de gestão. O deputado 
federal Felipe Maia (DEM), que 
encerra o mandato na próxima 
semana, pediu um “choque de 
gestão” no Estado. Em publicação no 
Twitter, o parlamentar classificou 
como “caótica” a situação das contas 
públicas estaduais e afirmou que, 
neste caso, “não existe outra saída”.

>> Educação. A governadora 
Fátima Bezerra e a equipe da 
Secretaria Estadual de Educação 
receberam ontem diretores da 
Fundação Getúlio Vargas para 
discutir medidas para otimizar a 
gestão dos recursos públicos na 
área e melhorar índices. “A FGV 
pode contribuir para a formulação 
de políticas públicas que atendam 
a alunos e escolas com dificuldades, 
reforçando iniciativas que consolidem 

“O único problema do 
senador Flávio qual é? 
O sobrenome, não é?”

Presidente interino Hamilton 
Mourão, no cargo em função da ida de 

Jair Bolsonaro a Davos (Suíça)

>> 1ª instância. A defesa do ex-
presidente Michel Temer (foto) 
defendeu no Supremo Tribunal 
Federal a decisão do ministro 
Edson Fachin que enviou para 
a primeira instância da Justiça 
Eleitoral inquérito sobre o 
suposto recebimento de propina 
da empreiteira Odebrecht. A 
petição foi enviada à Corte em 
dezembro do ano passado, mas 
tornou-se pública nesta terça-
feira, 22.

um sistema de gestão voltado para a 
aprendizagem”, disse a governadora.

>> Novo Brasil. O general da 
reserva Girão Monteiro, único 
deputado federal eleito no RN pelo 
PSL, parabenizou o presidente Jair 
Bolsonaro pelo discurso realizado no 
Fórum Econômico Mundial nesta 
terça-feira, 22, em Davos, na Suíça. 
Pelas redes sociais, Girão disse que 
“o Brasil mudou completamente” 
após a eleição. “As mudanças estão 
acontecendo para o bem da Nação 
(...). Elevaremos nossa Pátria ao seu 
devido lugar”, escreveu.

>> Crítica 1. O deputado estadual 
Fernando Mineiro (PT) acredita que 
o caso envolvendo o senador eleito 
Flávio Bolsonaro – sob suspeita de 
recolher parte dos salários pagos 
a servidores do seu gabinete na 
Assembleia do Rio – representa o 
“desmoronamento” da família do 
presidente.

>> Crítica 2. Segundo Mineiro, 
Bolsonaro é uma “fraude”. “A eleição 
se deu porque o Ministério Público e 
a mídia criaram um clima favorável 
ao ódio de classe e intolerância. A 
população elegeu Bolsonaro como 
uma alternativa, acreditando que ele 
poderia mudar o País. Mas Bolsonaro 
é uma fraude. Ele é fruto e parte do 
sistema político. O que vemos agora é 
a ponta do iceberg revelando o modus 
operandi dele e dos filhos na política”, 
criticou.

Rogério Melo / Presidência da República

M
arcelo Cam

argo / Agência Brasil

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

DAVOS (SUÍÇA)

Guedes diz que haverá 
consenso para aprovar 
PEC da Previdência

Enquanto o presidente Jair 
Bolsonaro ignorou a reforma da 
Previdência no discurso de abertura 
do Fórum Econômico Mundial 
e foi campeão de brevidade em 
sua apresentação, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, tratou de 
transmitir uma mensagem forte aos 
investidores em encontro promovido 
pelo Itaú Unibanco. Guedes afirmou 
que haverá consenso no Congresso 
para aprovar a proposta de emenda 
constitucional.

Investidores que estiveram 
no almoço organizado pelo banco 
brasileiro comentaram que a palestra 
de Guedes “foi um show”. “Durante 
90 minutos, ele narrou com maestria 
os planos para a economia. Foi 
animador”, disse um banqueiro que 
também assistiu ao discurso de 
Bolsonaro.

Na semana passada, assessores 
do governo, em Brasília, citavam o 
compromisso com a aprovação da 
reforma da Previdência como trunfo a 
ser usado por Bolsonaro no discurso 
inaugural de Davos.

A expectativa agora se volta 
para a entrevista que o ministro da 
Economia dará nesta quarta-feira, 
23, no centro de mídia do Fórum. 
Até lá, segundo assessores, Guedes 
não dará entrevistas sobre reuniões 
bilaterais de sua agenda em Davos. A 
explicação do governo é que há uma 
recomendação do Fórum para que 
Guedes não fale antes da coletiva 
oficial.  l 

Alan Santos / Presidência da República

Ministro Paulo Guedes (Economia)
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Câmara Municipal de Natal vota
hoje Lei Geral das Microempresas

LEGISLATIVO

Elpídio Júnior / CMN

Apreciada no começo do ano passado pelo então prefeito Carlos Eduardo Alves, o projeto foi feito
a várias mãos entre o Sebrae Fiern, CDL e Associação Comercial. Lei prevê plano de compras

A Câmara Municipal de Natal 
vota nesta quarta-feira, 23, em ses-
são extraordinária, a Lei geral das 
Micro e Pequenas Empresas. Ela 
estabelece tratamento diferenciado 
também aos Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e a empreendi-
mentos econômicos solidários.

Apreciada no começo do ano pas-
sado pelo então prefeito Carlos Edu-
ardo Alves, o projeto encaminhado 
para a Câmara foi o resultado de um 
trabalho feito a várias mãos entre o 
Sebrae do RN, Fiern, CDL e Asso-
ciação Comercial sobre com o foco na 
melhoria no ambiente de negócios.

“O texto constrói um novo marco 
legal para o licenciamento, alvarás 
e tributação das micro e pequenas 

empresas e comporta em si mudan-
ças realmente importantes”, comen-
tou nesta terça-feira, 22, o superin-
tendente do Sebrae-RN, Zeca Melo.

Entre os pontos mais impor-
tantes do projeto, a elaboração 
de um plano anual de compras e 
cadastro fornecedor; a divulgação 
de um banco de oportunidades e 
a criação de um comitê gestor de 
compras; licença simplificada para 
empreendimentos de baixo risco; 
aplicação de menor alíquota de 
IPTU (residencial ou empresarial) 
para o MEI e ME, quando a ativi-
dade for exercida na própria resi-
dência e isenção nas taxas do MEI 
ou ME exercer atividade comercial 
no imóvel em que reside. l Tema será debatido pelos vereadores em sessão extraordinária nesta quarta
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Governo suspende concessão e 
pagamento de licenças-prêmio

CALAMIDADE FINANCEIRA

José Aldenir / Agora RN

Suspensão vale para os servidores da administração direta, indireta ou 
fundacional do estado e foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem

Diante do estado de calami-
dade financeira do Rio Grande do 
Norte, o pagamento de licenças-
-prêmio a servidores do Governo 
do Estado está suspenso até 31 de 
dezembro deste ano. Além disso, 
também estão suspensas as solici-
tações de gozo de licenças-prêmios 
ao Executivo.

O Decreto nº 28.697, que foi 
publicado no Diário Oficial do Es-
tado (DOE) desta terça-feira, 22, 
traz a “a suspensão temporária de 
gozo e pagamento em pecúnia de 
licença-prêmio por assiduidade”. 
A suspensão vale para os servido-
res da administração direta, indi-
reta ou fundacional do Estado.

No começo do ano passado, 
o ex-governador Robinson Faria 
(PSD) também teve medida se-
melhante a essa da governadora 

Fátima Bezerra.
A licença-prêmio de três meses 

remunerados é um direito aos ser-
vidores públicos estaduais a cada 

cinco anos de serviço. Há casos 
onde o servidor prefere acumular 
esse benefício e só requerer o pa-
gamento na aposentadoria. l

Fátima Bezerra justificou medida com estado de calamidade finaneira decretado

ESTREIA INTERNACIONAL

Em Davos, Bolsonaro fala em corte
de impostos e combate à corrupção

Alan Santos / Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro fez 
nesta terça-feira, 22, um discurso de 
apenas 6 minutos na abertura do Fó-
rum Econômico Mundial, em Davos, 
na Suíça.

Ele afirmou que tem credibilida-
de para fazer as reformas de que o 
País precisa, mas não citou a da Pre-
vidência. O presidente falou em cor-
te de impostos e prometeu combater 
a corrupção. “Temos o compromisso 
de mudar nossa história”. 

Bolsonaro começou seu discur-
so afirmando que “o Brasil precisa 
de vocês”, expressão não incluída 
em seu plano oficial distribuído à 
imprensa. Após o improviso inicial,  
voltou ao discurso preparado e res-
saltou que esta é a primeira viagem 
internacional que realiza após a 
eleição, prova da importância que 
atribui às pautas que este fórum tem 
promovido e priorizado.

Bolsonaro não mencionou expli-
citamente no discurso quais refor-
mas pretende fazer, mas ressaltou 
que quer diminuir a carga tributária 
e simplificar as normas com o obje-

tivo de “facilitar a vida de quem de-
seja produzir, empreender, investir e 
gerar empregos” no Brasil. “Tenham 
certeza de que, até o final do meu 
mandato, nossa equipe econômica, 
liderada pelo ministro Paulo Guedes, 
nos colocará no ranking dos 50 me-
lhores países para se fazer negócios”.

Ainda aos investidores e políti-
cos presentes em Davos, Jair Bol-

sonaro garantiu que vai trabalhar 
pela estabilidade macroeconômica 
do Brasil e prometeu respeitar os 
contratos, privatizar e equilibrar as 
contas públicas.

No comércio internacional, Bol-
sonaro destacou que o Brasil é uma 
economia relativamente fechada e 
que seu governo tem como compro-
misso “mudar essa condição”. l

Presidente Jair Bolsonaro na sessão de abertura do Fórum Econômico Mundial

TRT

Ex-presidente da OAB, 
Sérgio Freire vai tentar 
ser desembargador

Ex-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil seção Rio 
Grande do Norte (OAB-RN) e atual 
conselheiro federal da instituição, 
Sérgio Freire anunciou que, depois 
de ouvir o que seu grupo político 
tem a dizer, deverá confirmar sua 
candidatura a desembargador do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
da 8ª região.

A disputa será este ano em 
substituição ao desembargador José 
Rego Junior, que morreu no dia 10 
deste mês vítima de um infarto.

Segundo Sérgio Freire, é 
preciso respeitar todo o processo de 
tramitação que levará à colocação 
do novo desembargador. “Quando 
fui presidente da OAB-RN, meu 
amigo José Rego Junior presidia 
o TRT e tínhamos uma excelente 
relação de trabalho. Sem dúvida 
foi uma grande perda”, lamentou 
Sérgio Freire. A OAB-RN vai 
apresentar os candidatos e os 
seis mais votados terão os nomes 
enviados ao TRT da oitava região, 
que escolherá três nomes e enviará 
ao presidente Jair Bolsonaro, que 
fará a escolha final.

De acordo com o 
desembargador Eridson Medeiros, 
o processo de escolha do novo 
desembargador tem um trâmite 
específico, mas não há um número 
de meses determinado. “O período 
de escolha pode variar de seis 
meses a um ano. A disputa será 
na OAB”, destacou Medeiros. 
Sérgio Freire disse que, em outras 
ocasiões, a OAB chegou a ter 19 
candidatos, mas no final apenas 
seis são enviados para o TRT. 
As informações foram passadas 
durante o programa A Hora é Agora, 
apresentado por Renato Dantas, na 
rádio Agora FM (97,9). l

José Aldenir / Agora RN

Advogado é conselheiro federal
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> LUTA
Nova bancada, nova espe-
rança. Foi pensando assim 
que a governadora reuniu 
os deputados e senadores 
do Estado. Resta saber o 
que pode um parlamen-
tar de boa fé no Governo 
Bolsonaro.

>> MUDANÇAS 
Fonte ligada ao índio 
guerreiro Felipe Camarão 
assegura que o cacique 
Álvaro Dias vai fazer 
várias mudanças na tribo. 
Faz bem. Se não colocar 
seus índios corre o risco de 
perder a guerra.

>> SINAL
A Nunciatura, em Bra-
sília, pode optar pela 
indicação de um novo 
arcebispo para Natal ao 
invés de ungir um bispo 
auxiliar. O sussurro brota 
nas sacristas e já corre no 
perfume dos incensos. 

>> BLEFE
A Livraria da UFRN, no 
Centro de Convivência, 
anda de portas fechadas 
há duas semanas em nome 
de um ajuste no acervo. 
Em verdade, não é livra-
ria. Parece um aquário de 
peixes mortos.

>> FEIO
O senador Styvenson 
Valentin precisa explicar: 
é verdade que na hora da 
reunião da bancada com 
a governadora Fátima 
Bezerra estava passeando 
num shopping? Se é verda-
de, nada justifica. 

>> SERÁ
É torcer para a notícia 
ser falsa. Um senador 
que recebe do seu povo o 
maior mandato legislativo 
- Senador da Repúbli-
ca - não pode brincar de 
adolescente nos shoppings 
da cidade.

>> CENA
Uma voz sussurrante da Câmara Municipal tem afirmado, entre um café 
e outro, que são bastante alentados os números do relatório de dívidas 
feito a pedido do vereador Paulinho Freire, na interinidade na Prefeitura 
de Natal, sobre herança da gestão Carlos Eduardo Alves. A manobra foi 
manter a folha em dia até as eleições. Segundo a fonte, ao declarar ter 
Álvaro Dias recebido uma Prefeitura quebrada Freire não exagerou. É pe-
na que também na taba do índio Camarão, tão valente, não tenha havido 
transparência na transição. O preço pode ser muito alto. 

>> MEMÓRIAS
Pronto, prontíssimo, 
‘Tempos Marcantes’, livro 
das memórias de Manuel 
de Brito com prefácio de 
Cassiano Arruda Câmara. 
Deve sair este ano. Lan-
çamento que vai marcar 
várias gerações. 

>> FESTIM
São tantos os patrocí-
nios comerciais e tantos 
políticos, exibindo a falsa 
comiseração da fé cristã 
nas festas de padroeiro, 
que as procissões parecem 
mais um animado e profa-
no festim pagão.  

>> SÉCULO
O editor Abimael Silva, 
do Sebo Vermelho, quer 
marcar os cem anos de 
Oswaldo Lamartine, neste 
2019, com a publicação 
de um volume de artigos 
ilustrado por fotografias do 
escritor.

>> ACTAS
Daliana Cascudo, presi-
dente do Instituto Ludovi-
cus, autorizou a Academia 
de Letras de Ceará Mirim 
a publicar no site as Actas 
Diurnas de Cascudo sobre 
os fatos e figuras da sua 
história. 

>> MULHER
A edição de março da 
revista da Academia de 
Letras será dedicada à 
mulher no Rio Grande do 
Norte. É rezar para que 
não sejam as mesmas fe-
ministas escrevendo sobre 
as mesmas coisas. 

>> SILÊNCIO
O istmo de Jacumã des-
cansa no silêncio desses 
dias sem festa e sem fogue-
te como no samba de Noel. 
Os coqueiros dormem até 
que outra vez sejam acor-
dados pelos finos arpejos 
dos cristais.

Um dia desses, estava este cro-
nista com a vida posta em sossego, 
como diria Camões, a cumprir o du-
ro ofício de lutar com palavras, que 
é ‘a luta mais vã, entanto lutamos 
mal rompe a manhã’, para repetir 
verso célebre do poeta Drummond, 
quando surge nesta tela a dúvi-
da de um amigo, cujo nome esta 
coluna prefere preservar: se não é 
legítima a posição de assessor na 
sua fidelidade funcional. É. Não há 
dúvida. E seria até monstruoso de-
fender a infidelidade. 

A questão é bem outra. Não 
se trata de por em dúvida o dever 
de correção, mas o risco que, por 
vezes, a correção pode trazer, se 
resvala da verdade para a verossi-
milhança. Quando cai do inegociá-
vel patamar da razoabilidade para a 
irracionalidade. Se fere, por consci-
ência, a plausibilidade dos fatos. Ou 
seja, trocando em miúdos, como é 
da sabença popular: quando dei-
xa a virtude e cai no vício. Ou, se 
abraça a versão conveniente para 
empanar a verdade.  

O jornalismo não pode abri-
gar como verdade versões que a 
razoabilidade não pode sustentar. 
Quando Ricardo Noblat, um dos 
bem preparados jornalistas brasilei-
ros, afirmou que a assessoria de co-
municação é uma função legítima, 
mas não é o exercício do jornalismo 
na sua plenitude, o fez por uma ra-
zão: nem sempre dada versão pelo 
assessor a serviço do assessorado, 
ser ergue sobre uma lógica formal-
mente sustentável e, digamos mais, 
logicamente alicerçada. 

É comum que a construção 
da versão da conveniência releve, 
quando não omite, os tons e ma-
tizes da verdade. A gravidade tem 
tonalidades para mais ou para 
menos, fortes ou fracas, facilmente 
manipuláveis por quem tem facili-
dade e bom manejo das palavras.  
Muitas vezes, ou quase sempre, o 
atrito das contradições faz despren-
der a verdade do fundo das gavetas 
e a leva a flutuar. Principalmente se 
as águas se tornam caudalosas e 
fogem ao controle desejado.

O exemplo mais contunde que 
lastreia por inteiro a assertiva são 
os efeitos gerados pelo clima de 
cruzada moralista empreendida 
pelo Governo Bolsonaro, mantendo 
um estilo que foi eficiente nos atos 
retóricos, naturalmente persuasivos 
da campanha política, mas de efici-
ência precária no poder. Agora que 
o azimute é inteiramente outro na 
medida em que ele preside a Nação 
e bate de frente contra denúncias 
de operações financeiras aponta-
das como estranhas.

O Conselho de Operações 
Financeiras é o mesmo Coaf dos 
relatórios acatados pelo juiz Sérgio 
Moro na Operação Lava Jato. O fi-
lho do presidente precisa explicar 
como adquiriu, em três anos, dois 
imóveis no valor superior a R$ 4,2 
milhões. Sobretudo para que sua 
versão não pareça estranha como a 
de um sítio em Atibaia e um triplex 
no Guarujá, em oito anos. O ex-pre-
sidente Lula não convenceu e está 
na cadeia. Os fatos dançam entre a 
virtude e o vício... 

A virtude e o vício

PALCO CAMARIM

“ “Um povo corrompido não 
pode tolerar um governo 
que não seja corrupto”. 

Marquês de Maricá, jornalista e escritor.
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Sérgio Moro prorroga por 60 dias 
estadia da Força Nacional no RN

PRAZO

José Aldenir / Agora RN

Contingente dos agentes federais de segurança a ser disponibilizado para o 
território potiguar vai obedecer ao planejamento do Ministério da Justiça

O ministro de Estado da Jus-
tiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, autorizou a permanência 
dos agentes da Força Nacional no 
Rio Grande do Norte por mais 60 
dias, com possibilidade de nova 
prorrogação.

O pedido da permanência da 
Força Nacional foi feito no dia 19 de 
dezembro de 2018, quando o Estado 
ainda era governado por Robinson 
Faria (PSD). O decreto, que foi pu-
blicado na edição desta terça-feira, 
22, do Diário Oficial da União, tam-
bém contempla os estados de Sergi-
pe e Rio Grande do Sul.

De acordo com o decreto, a 
operação terá o apoio logístico 
dos Estados solicitantes, que de-
verão dispor de infraestrutura 
necessária à instalação da base 
administrativa da operação, bem 

como permitir o acesso aos siste-
mas de informações e ocorrências 
no âmbito da Segurança Pública, 
durante a vigência desta Portaria.

A Força Nacional atua no Rio 
Grande do Norte desde fevereiro 
de 2017. O contigente inicial era 
de 100 homens. l

Força Nacional atua no Rio Grande do Norte desde fevereiro de 2017

EDUCAÇÃO

Sisu abre as inscrições 
para 13 mil vagas no 
ensino superior no RN

O Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) abriu nesta terça-
feira, 22, as inscrições para 13.099 
vagas em instituições públicas de 
ensino superior no Rio Grande do 
Norte. O cadastramento segue até 
a próxima sexta-feira, 25, e leva em 
conta a nota do candidato no Enem 
2018. Estão abertas vagas em 234 
cursos oferecidos em instituições 
públicas potiguares. São 6.933 
vagas para a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN); 
2.710 para a Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (Ufersa); 2.424 
para a Universidade Estadual do RN 
(UERN); e 1.032 vagas do Instituto 
Federal do RN (IFRN). l

José Aldenir / Agora RN

UFRN oferta 6.933 vagas
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Dr. Geraldo Ferreira

ARTIGO

A picaretagem do 
politicamente correto

Francis Wheen tem um livro 
cujo título é “Como a picaretagem 
conquistou o mundo”. Nele mostra à 
exaustão como fantasias construídas 
por pessoas carismáticas ou 
invencionices propagadas conseguem, 
por momentos, cegar o bom senso 
e a compreensão racional dos fatos. 
Os que pensam conforme aquilo 
em que desejam acreditar preferem 
abandonar por completo a realidade 
e a moral a renunciar a suas escolhas 
reconfortantes. Vive-se hoje um 
momento de charlatanismo misturado 
com obscurantismo que ameaça a 
verdade. Histrionicamente a hegemonia 
cultural tenta criar um mundo de 
versões e imposições desconectado da 
realidade, para criar um homem novo e 
uma sociedade nova livre de amarras 
biológicas, religiosas e morais, próximo 
do primitivismo animal. Tudo conduzido 
por grupos de pressão, formados 
por minorias militantes, fanáticas e 
prontas para as intervenções e as 
manifestações mais esquisitas. Com a 
complacência da imprensa, que na ótica 
de ouvir os dois lados mistura verdades 
comprovadas com opiniões pessoais, 
ciência com charlatanismo, e técnica 
e conhecimentos com misticismo e 
fanatismo, mergulhamos no caldo que 
ameaça o mundo construído a partir 
do Cristianismo, do Iluminismo e da 
Revolução industrial e Tecnológica, 
que culminou com o Advento da 
Democracia, onde cabe aos governos 
administrarem segundo a vontade 
expressa dos desejos da maioria dos 
cidadãos. Hoje, a pressão das minorias 
tenta silenciar a voz da maioria, que 
abalada vê seus direitos solapados. 
Quanto ao cidadão, pouco interesse 
ele desperta, se não pertencer a um 
grupo de pressão. Importa desmoralizar 
o indivíduo, fazendo com que ele 
desapareça em alguma coletividade, 
manipulada pelos interesses desses 
grupos. O politicamente conveniente 
e oportunista não distingue o certo 
do errado, colocando tudo no 
bojo de manifestações culturais 
legítimas. Errado, o politicamente 
correto é a resistência, o combate 
ao obscurantismo que ameaça a 
sociedade.

Governo recebe sugestão para 
privatizar Centro de Convenções

MEDIDA

José Aldenir / Agora RN

Empresários potiguares entregaram a proposta à governadora Fátima 
Bezerra sobre possível venda do equipamento turístico à iniciativa privada

O presidente da Associação 
Brasileira das Agências de Viagem 
(Abav) no RN, Abdon Gosson, disse 
nesta segunda-feira, 22, que já há um 
consenso entre Governo do Estado e 
empresários sobre a necessidade de 
privatizar as operações do Centro de 
Convenções de Natal.

Em entrevista ao programa 
Manhã Agora, da 97,9 FM, Gosson 
lembrou que esse tema já foi levado à 
governadora Fátima Bezerra quando 
ela ainda estava em campanha e há 
poucas divergências, pelo menos apa-
rentemente, sobre o assunto.

 “Esse equipamento (o Centro de 
Convenções de Natal) não pode ser 
mais administrado pelo Governo do 
Estado se o objetivo for aumentar a 
captação de eventos na baixa tempo-
rada”, argumentou.

“A alta temporada, como o pró-

prio nome sugere, é quando os hotéis 
e outros meios de hospedagem estão 
cheios e os turistas na rua. O perigo 
é a baixa temporada, quando todos 
os segmentos ligados ao turismo tra-
balham redobrado para melhorar o 
fluxo de visitantes”, afirmou.

Para o empresário, um equipa-
mento como o Centro de Convenções 
precisa de uma gestão profissional 

focada e preparada para uma opera-
ção sofisticada e complexa. “Trata-se 
de uma operação no mundo todo que 
é gerida pela iniciativa privada”, ex-
plicou citando grandes estruturas ao 
redor do mundo como a de Orlando, 
nos Estados Unidos, capaz de receber 
30 mil pessoas num único evento.

Abdon também cobrou da classe 
política as tradicionais promessas de 
campanha de apoio ao turismo. “Não 
são apenas os hotéis, mas 52 segmen-
tos que dependem desse turista e 
precisam de uma infraestrutura para 
recebe-lo”, disse.

Ele lembrou que o fluxo de pes-
soas que visitam anualmente o Bra-
sil – algo em torno de 5 milhões – é 
uma fração insignificantes daquelas 
que anualmente visitam o México (33 
milhões), a França (90 milhões) e a 
Espanha (82 milhões). l

Centro de Convenções de Natal

Petroleiros criticam venda da 
cessão onerosa do Pré-Sal

PRIVATIZAÇÃO

Pércio Campos / Agência Petrobras

Os trabalhadores do setor petro-
lífero no Rio Grande do Norte são 
contrários ao projeto de venda de 
excedentes da cessão onerosa dos 
campos do Pré-Sal. Estudos do Mi-
nistério da Economia apontam que o 
Governo pode arrecadar cerca de R$ 
100 bilhões com o negócio.

A cessão onerosa foi assinada em 
2010, durante o processo de capitali-
zação da Petrobras, o que garante à 
companhia o direito a explorar 5 bi-
lhões de barris sem licitação. A nova 
proposta é a de permitir a venda de 
parte desta exploração para iniciati-
va privada.

Segundo Ivis Corsino, presiden-
te do Sindicato dos Petroleiros do Rio 
Grande do Norte (Sindipetro), a ex-
ploração da cessão onerosa deve ficar 
com a Petrobras. “A distribuição des-
ta riqueza não está bem difundida 
na sociedade”, explica ele, em entre-
vista ao programa “Manhã Agora”, 
da rádio Agora FM (97,9 FM).

Atualmente, o projeto para a 
comercialização do excedente do 
Pré-Sal está sob análise do Senado 
Federal. A expectativa do presidente 

Jair Bolsonaro é que a discussão seja 
encerrada ainda no primeiro semes-
tre deste ano. 

Ivis Corsino falou sobre a pres-
são de alguns governadores em ace-
lerar a votação, como é o caso da re-
presentante do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, que discutiu sobre 
o uso do dinheiro da cessão onerosa 
com representantes do ministério da 
Economia. A expectativa do governo 
estadual é a de utilizar o dinheiro 
para pagar dívidas públicas. “Acre-
ditamos que a discussão apressada 
sobre o assunto não é melhor para 
nenhum Estado”, encerra.  l

Plataforma de exploração do Pré-Sal

MAIS MÉDICOS

Profissionais têm 
novas datas para 
selecionar municípios

Brasileiros formados no exterior 
e estrangeiros inscritos no Programa 
Mais Médicos têm novas datas para 
selecionar os municípios com vagas 
abertas. O primeiro grupo tem os dias 
7 e 8 de fevereiro para escolher a 
localidade no site do programa. Nos 
dias 18 e 19 do mesmo mês, será a 
vez de estrangeiros. De acordo com 
o Ministério da Saúde, a alteração 
no cronograma se deu por conta 
do período de carnaval. A validação 
dos médicos brasileiros que estão 
com a documentação correta será 
divulgada no dia 31 de janeiro. No 
dia 12 de fevereiro, será divulgado o 
resultado dos estrangeiros, que terão 
oportunidade de trabalho. l

Carla Ornelas / Agência Brasil

Seleção se encerra em fevereiro
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Judiciário potiguar espera digitalizar 
em 2019 todos os processos físicos

META

Reprodução / TJRN

Primeira etapa de digitalizar documentos será a de incluir no ambiente virtual todo o acervo do 2º 
grau do Judiciário; novos processos serão integralmente digitais a partir do próximo mês de março  

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) iniciou 
na segunda-feira, 21, a digitali-
zação de processos físicos ativos 
no 2º grau. A medida é a primeira 
etapa para a realização da meta 
estabelecida pelo presidente do 
Judiário potiguar, o desembarga-
dor João Rebouças, que é a digita-
lização de todo o acervo físico até o 
fim de 2019.

“Nós conversamos com a Se-
cretaria Judiciária e com a Secre-
taria de Tecnologia da Informação, 
agora estamos aqui iniciando com 
a ajuda de todos esse processo de 
digitalização e doravante os pro-
cessos físicos”, comentou o desem-
bargador João Rebouças.

A secretária Judiciária, Walteí-
ze Barbosa explicou que atualmen-
te existem cerca de 400 processos 
físicos prontos para julgamento 
que chegaram ao 2º grau entre de-

zembro de 2018 e janeiro deste ano, 
esses processos serão os primeiros 
a passarem pela digitalização.

“Vamos começar a digitalizar 
os 400 processos que subiram em 
grau de recurso para cá entre de-

zembro e janeiro. Desde a quinta 
feira, 17, não distribuímos mais 
processos, para começar essa digi-
talização e fazer a maior baixa até 
fevereiro”, ressaltou.

O processo de digitalização não 

vai terminar nesta data, pois as 
comarcas continuarão mandando 
processos físicos para o 2º grau, po-
rém cada vez em menor quantida-
de, já que as digitalizações já estão 
sendo implantadas em comarcas 
pelo Estado. “Chegou processo 
aqui a gente digitaliza e já fica vir-
tual. A partir de março, a ideia é 
digitalizar também o que a gente já 
tem aqui de acervo, então além de 
digitalizar o que subir, também o 
que já está aqui”, informa Walteíze 
Barbosa.

A partir de julho o PJe também 
passa a receber os processos cri-
minais, então os processos físicos 
dessa competência também farão 
parte do acervo digital. “Acredita-
mos que no máximo em outubro 
nós conseguiremos seguir o crono-
grama e digitalizar todo o nosso 
acervo”, encerrou a secretária Ju-
diciária do TJRN. l

Primeira etapa inclui processos abertos a partir do mês de janeiro de 2018

MEDIDA

Governo estuda abrir consórcios com 
prefeituras para regionalizar saúde

Reprodução / Governo do RN

O Governo do Rio Grande do 
Norte estuda criar sistema de con-
sórcios de saúde pública junto às 
prefeituras potiguares. A iniciativa 
tem o objetivo de racionalizar recur-
sos e garantir maior eficiência no 
atendimento à população.

As parcerias de âmbito regio-
nais pretendem incluir também as 
instituições de ensino superior, em 
coordenação com a Fundação de 
Apoio à Pesquisa do RN (Fapern). 
“Vamos dialogar com as universida-
des, através do Fórum de Reitores, 
para aprofundar esse processo de 
regionalização da saúde. Também 
vamos incluir a Fapern neste diálo-
go”, destacou a governadora Fátima 
Bezerra.

Dentre as ações de curto prazo, a 
Sesap já iniciou as tratativas para a 
retomada das cirurgias eletivas em 
Mossoró, através de negociações com 
a prefeitura na próxima semana. A 
governadora determinou prioridade 

para resolver a questão e reiniciar as 
cirurgias que atendem a população 
da região Oeste Potiguar. “Estamos 
em um processo de racionalização 
dos recursos, trabalhando para me-
lhorar o atendimento à população”, 
complementou o secretário Cipriano 
Maia.

O titular da Sesap ainda apre-

sentou à governadora os encami-
nhamentos do processo para fechar 
o modelo de gestão do Hospital Cen-
tral Coronel Pedro Germano, o Hos-
pital da PM, em Natal. A programa-
ção de trabalho da Sesap aponta que 
ainda no 1º trimestre de 2019 o novo 
formato de gestão será pactuado e o 
hospital em pleno funcionamento. l

Encontro entre a governadora Fátima Bezerra e representantes da Saúde

SEGUNDOS
EM QUINZE

RN garante R$ 6 milhões 
para a gestão das águas
O Governo do Rio Grande do 
Norte firmou novo convênio com 
o Ministério do Meio Ambiente 
e a Agência Nacional de Águas 
(ANA). Desta feita, o Estado vai 
aderir ao projeto Progestão 2, que 
tem por objetivo o financiamento 
e fortalecimento da gestão das 
águas, com metas para o período 
2018/2022, gerando um aporte 
financeiro de R$ 6 milhões para 
o Executivo. A diferença desse 
segundo ciclo em relação ao 
anterior é o acréscimo das metas 
de investimentos. Assim, se o RN 
comprovar a aplicação de recursos 
de até R$ 250 mil, a ANA pagará 
igual valor ao Estado.

José Aldenir / Agora RN
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“O diabo pode citar as 
escrituras quando 

isso lhe convém”

(Shakespeare)

>> Racine’s Day. O projeto 
Insurgências Poéticas acontece 
hoje mais uma vez no Bardallos 
Comida e Arte, no Centro, 
a partir das 19h30, com um 
tributo ao dramaturgo Racine 
Santos, que distribuirá seu novo 
zine “Geometria da Dor”. Haverá 
também shows dos cantores 
Mirabô e Laryssa Costa, além da 
apresentação do grupo teatral 
Alegria, Alegria. O projeto 
é criação dos poetas Thiago 
Medeiros e Marina Rabelo.

>> Poesia. Finalmente chega ao 
Brasil, devidamente traduzida, a 
antipoesia rebelde e contraventora do 
chileno Nicanor Parra, que segundo 
Harold Bloom foi um dos maiores 
poetas das Américas. O livro “Só Para 
Maiores de Cem Anos” (Parra morreu 
com 103) tem 75 poemas em 288 
páginas.

As estatuetas 
do streaming

Em 2017 e 2018, a renomada 
revista Variety pautou o mundo do 
cinema em dois momentos distin-
tos, mas de temática exatamente 
igual. No primeiro ano, o diretor do 
Festival de Cannes anunciou que os 
filmes produzidos pela produtora 
Netflix ficariam de fora da mostra 
competitiva.

No ano seguinte, coube a um 
diretor da Netflix avisar que seus 
filmes não iriam ser inscritos no 
festival francês, em protesto pelo 
ocorrido no ano anterior, quando as 
produções “Okja” e The Meyerowitz 
Stories” foram impedidas de compe-
tir. Nas duas vezes, destaquei lá no 
Galo Informa.

O nó da polêmica é que pelas re-
gras de Cannes só podem participar 
os filmes com estreias mundiais ou 
nacionais em salas de cinema e não 
em outras plataformas de mídia, 
como TV, computadores e celula-
res. Inclusive cineastas como Costa 
Gavras e Wim Wenders ficaram ao 
lado de Cannes.

Ontem, 22 de janeiro, a Netflix 

teve todos os motivos para esque-
cer 2017 e 2018 e festejar bastante 
2019. Seus serviços, representados 
pelos filmes Roma, de Alfonso Qua-
rón; A Balada de Buster Scruggs, 
dos irmãos Coen; e End Game, dos 
irmãos Russo, tiveram 14 indicações 
para o Oscar.

Somente Roma, o filme mexica-
no em estilo noir, recebeu 10 indica-
ções, uma marca espetacular e até 
certo ponto esperado por parte de 
cinéfilos e críticos. Se as indicações 
se confirmarem em estatuetas, na 
festa do dia 24 de fevereiro, a Netflix 
dá um salto para frear limites como 
os de Cannes.

Roma não é apenas o primeiro 
do serviço de streaming a disputar 
o prêmio de melhor filme, mas tam-
bém concorre a outras categorias 
importantes, como melhor diretor, 
melhor atriz, melhor atriz coadju-
vante e melhor filme estrangeiro. 
Pode até perder para A Favorita ou 
Green Book, mas já fez história. A 
Netflix põe glamour no cinema das 
telas domésticas.

>> Combatentes. Sempre 
autoproclamado sindicato 
combativo, o Sinte está na luta do 
Diário Oficial. Diversos dirigentes 
nomeados nos cargos em comissão 
do governo da companheira Fátima 
Bezerra. Há combativos de todo o 
estado, inclusive um parente da 
atual presidente da entidade.

>> Licença-prêmio. Reação 
duríssima da presidente do sindicato 
dos servidores, o Sinsp-RN, 
Janeayre Souto, sobre o decreto 
de Fátima Bezerra em relação à 
licença-prêmio: “Não fomos nós 
servidores que construímos a 
crise... O governo não foi eleito para 
massacrar ou punir”.

>> Militares. O colunista da Folha, 
Josias de Souza, vem remoendo um 
mesmo tema há dias, criticando a 
quantidade de militares no governo 
Bolsonaro. Deveria respeitar a 
opinião do povo, já que as Forças 
Armadas são a instituição de maior 
credibilidade, segundo pesquisas do 
próprio Datafolha.

>> Com pompa. Faltou chão no 
gabinete da governadora Fátima 
Bezerra ontem no fim da tarde 
para recepcionar a diretoria do 
Sebrae. Ela convocou o grosso do 
secretariado para estar presente 
na apresentação de alguns 
projetos capitaneados pela equipe 
de Zeca Melo e Marcelo Queiroz.

>> Viva Lula. Depois da feitura 
do documentário “Arredia e Tão 
Só”, um tributo aos moradores da 
velha Redinha de peixes, rezas e 
cajus, Augusto Lula está na sua toca 
concluindo mais um, agora sobre o 
cangaceiro Jararaca, o parceiro de 
Lampião sepultado na cidade de 
Mossoró.

>> Cinema. Poderiam ser dez, 
mas a Academia de Hollywood 
preferiu elencar oito filmes na 
disputa do Oscar 2019. E será 
uma parada dura como há muito 
tempo não se via. Nem será 
surpresa se os favoritos Roma, 
Infiltrado na Klan, A Favorita 
e Green Book não levarem a 
famosa estatueta.

Depois dos jogos do estadual na 
Arena, decibelímetro da Semurb 

medirá cemitérios.

(Ronaldo Amâncio)

Presidente é uma coisa, 
ditador é outra, então Maduro 

é ex-presidente. 

(Lucia Regina Chaves)

CEO da WhatsApp nega queda 
ontem e diz que aplicativo não é 

Neymar. 
(Letícia Machado)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornalista político George 
Marques: “Bolsonaro é um 
líder sem voz. No discurso em 
Davos não consegue enumerar 
medidas concretas que serão 
implementadas para enfrentar os 
problemas econômicos tampouco 
os de segurança. Repete frases 
de campanha, um tanto vazio e 
tristonho. O entrevistador insiste, 
pede detalhes. Nada”;
 
...do jornalista político, colunista e 
escritor Mário Magalhães: “Quando 
se descobre que a mãe e a mulher 
de um dos principais suspeitos do 
assassinato de Marielle Franco 
trabalharam no gabinete de Flávio 
Bolsonaro, a impressão se impõe: 
tudo é muito mais pavoroso do que 
parecia”;
 
...do jornalista Lauro Jardim: 
“Tropa bolsonarista nas redes está 
de bola murcha”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Novo hospital 
O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, esteve reunido na tarde 
desta terça-feira, na reitoria 
da UFRN, com o reitor em 
exercício, Daniel Diniz, e com 
os diretores dos hospitais 
universitários de Natal, para 
tratar do projeto que visa a 
construção do Hospital da 
Mulher, na Zona Norte de 
Natal. 
 
>> Para mulher 
Será mais uma unidade 
hospitalar da UFRN destinada 
especificamente à saúde da 
mulher, como já ocorre com a 
Maternidade Januário Cicco.  
 
>> Ajuda potiguar 
Os hospitais universitários do 
Brasil são administrados pela 
EBSERH, cujo presidente é o 
potiguar Kléber Morais, antigo 
diretor da Januário Cicco, e 
que deverá permanecer no 
cargo até o final deste mês.

>> Luto 
O clima tem sido “de velório” 
na vida do deputado estadual 
eleito Sandro Pimentel, do 
PSOL. Em entrevista concedida 
a esta colunista nesta terça-
feira, no programa Gazeta 
Notícias, na TV Gazeta RN, ele 
confessou que não teve sequer 
clima para aproveitar as festas 
de fim de ano, após ter sido 
impedido de ser diplomado por 
uma decisão de juíza do TRE.  
“Isso me atinge e atinge minha 
família. Nós não comemoramos 
Natal e nem Ano Novo. Porque 
não tinha clima. É como se 
eu estivesse sempre em um 
velório”, disse ele. 
 
>> Clima 
Sandro reclamou ainda da 
demora do TRE em colocar o 
processo em pauta para ser 
julgado. “Eu vivo tenso. 24 
horas duram uma eternidade. 
Durmo às 20h para o tempo 
passar mais rápido e chegar 
o outro dia, na espera dessa 
decisão”. E contou, com ar 
de tristeza, que os novos 
deputados eleitos já se 
preparam com cursos para 
iniciarem o mandato e que ele 
não foi chamado. Assim como 
não recebeu convites da posse. 

Casal Érika Nesi e Fred Queiroz em ‘momento vip’ com o cantor 
Thiaguinho no evento Tardezinha, neste domingo, em Pirangi

Instagram >> Assinaturas de peso 
O parlamentar do PSOL, 
inclusive, tem recebido apoio de 
parlamentares,  jornalistas, juristas 
e até de ex-ministros,  como o 
ex-governador do Rio Grande do 
Sul Tarso Genro (Justiça e Relações 
Institucionais). 
Todos eles estão assinando 
documento em favor do mandato de 
Sandro Pimentel. 
 
>> Apoio 
Quem também manifestou apoio ao 
deputado eleito Sandro Pimentel foi 
a colega da Câmara Municipal de 
Natal e também deputada estadual 
eleita Eudiane Macedo. 
Em suas redes sociais ela postou 
uma foto sua ao lado de Sandro e 
declarou que “a justiça vai ser feita”. 
“Seu mandato de deputado estadual 
não vai ser arrancado de você”, 
escreveu ela.

>> Dica 
Iluminando o Parque das Dunas, o 
Candeeiro Jazz apresenta “Luz do 
Sertão” no Som da Mata no próximo 
domingo, 27.  O trio reúne nesse 
show uma seleção de composições 
autorais instrumentais com ritmos 
nordestinos, além de rearranjos 
de músicas conhecidas no mundo 
inteiro de compositores como 
Sivuca, Dominguinhos, Hermeto 
Pascoal e Luiz Gonzaga.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

Sheila Morais -designer 
da Sd por Sheila 
Morais -  cumpre 

roteiro fashionista
em Paris

Cedida

Desfile 
Prada Inverno 2019, 
em Milão

Divulgação
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Urano indica altos e baixos durante o dia. Talvez 
não se saia bem em teste ou entrevista. Se for 
comprometido(a), deixe as novidades para outro 
dia, pois há risco de discussão com seu amor.

Evite assinar contratos e acordos no final do 
dia. Pode lidar com questão judicial. Talvez a 
pessoa amada não esteja em um bom dia: evite 
pressionar e impor decisões.

Será preciso concentração para dar conta das 
atividades. Seja mais sociável no emprego 
e evite que as tarefas se acumulem. Boas 
chances de fazer sua grana render. 

Procure ir com menos sede ao pote na vida 
profissional: imprevistos podem causar dor de 
cabeça. Melhor adiar novidades nos assuntos 
afetivos. Use seu poder de sedução na cama.

Um novo serviço pode aparecer no seu 
caminho. Seu relacionamento com os 
familiares estará mais estreito, mas há sinal 
de crise nas amizades. 

Pode se incomodar com rotinas e restrições na 
profissão. Não force seus pontos de vista aos 
colegas. Assuntos do passado devem vir à tona 
e estragar seu humor. Sua possessividade pode 

Precisará fazer mudanças em cima da hora em 
relação a uma questão envolvendo seu emprego, 
mas será fácil organizar suas tarefas. Talvez queira 
manter um novo romance em segredo.

Abrace a chance de melhorar nos estudos, 
prestar concurso ou viajar com a família. Seja 
mais tolerante com seus parentes. Seu coração 
irá se encher de emoção na vida a dois.

 falta de concentração pode te atrapalhar em 
testes, concursos ou entrevistas de emprego. No 
amor, é possível que conheça alguém de outra 
cidade e vocês se entrosem com facilidade.

Se precisar convencer chefia ou professor, 
defenda seus argumentos com cautela. Será 
melhor não dar ouvidos para gente pessimista: 
preserve seu astral. 

Trabalhe discretamente para evitar discussões. 
Talvez role prejuízo se tiver sociedade ou parceria. 
O melhor é adiar uma tomada de decisões. 
Cuidado ao prometer algo para quem paquera.

Sua afobação com dinheiro pode te causar 
prejuízo. Talvez precise realizar tarefas duas 
vezes por falta de concentração. Algo que 
dava como certo talvez sofra atraso. 

Geandro deixa Lourdes na casa de Socorro, que fica exultante com o retorno da filha. Geandro afirma a Lourdes 
que a moça ainda se apaixonará por ele. Júnior assiste à aula de Luz. Firmina sugere que Tobias não demita 
Guilherme. Stella ouve quando Mirtes e Guilherme falam sobre o planos que eles armaram e conta para Aranha.

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)

Hildegard revela a Danilo que Cris/Julia está noiva de Gustavo. Cris/Julia afirma que ama Danilo. Madre Joana 
sugere que Hildegard e Augusto deixem Rosa Branca com Danilo, assim que o filho se recuperar. Bola se preocupa 
com o estado de Alain. Isabel interrompe a apresentação de Alain na escola de Priscila, provocando o ex-noivo.

ESPELHO DA VIDA

Mateus libera a entrada de Samuca na mansão, e avisa que se comunicará com Marocas apenas por 
voz. Dom Sabino troca bilhetes secretos com os agregados. Marocas manda Nico e Kiki colocarem 
um bilhete sob a coleira de Pirata. Dom Sabino, Menelau e Cecílio abrem espaço para fugir. 

O TEMPO NÃO PARA

Após polêmica, Instagram
tira do ar conta de MC Melody

11 ANOS
Instagram / Reprodução

Cantora fazia imagens “sensuais”

Com 3,6 milhões de 
seguidores, a conta era 
administrada pelo pai da 
jovem, MC Belinho

Após diversas polêmicas envol-
vendo a MC Melody, de 11 anos, o 
Instagram retirou o perfil da can-
tora do ar na segunda-feira, 21. Su-
as fotos e o conteúdo de seu perfil 
viraram assunto recentemente por 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

TTOB
ESCADARIA

OCEANOECT
NULOACHO
IORAROL
CEMEDIDA

FORMAUSAR
REVOLTAS

MARIOCEM
RADCADE

BARRACAAT
IEDEUSI

NOITEBPD
SESOTÃO

EXECUTIVOS

Profissio-
nal que

"bate" ra-
diografias

Forma
popular

de
"senhor"

Efeito do
uso do
sapato

apertado

Afundar
na lama
(o carro) 

É com-
posta por

muitos
degraus

Empre-
sa de

Correios
(sigla)

Extensão
de água
como o

Atlântico

Sufixo de
"formol"

Aplicar;
empregar 

A nota de
real com

maior
valor

Convenci-
dos; pre-
sunçosos

Herói de
filmes de
faroeste

Abrigo do 
acampa-

mento

O leão,
em rela-
ção aos
animais

Onde
está?
(bras.
pop.)

Anísio
Teixeira,
educador

Período
em que se
veem as
estrelas

Ingredien-
te básico
da raba-

nada

Consoan-
tes de
"seta"

Paloma Du-
arte: atuou
em "Peca-
do Mortal"

Alto fun-
cionário 

de uma em-
presa (pl.)

Depósito
entre o

forro e o
telhado

Inteiro;
completo
Situação
incomum

Discursar 
em público 

Planta
medicinal

Motim;
rebelião
(?) Frias,

ator

Ente
supremo

Tecnologia
(abrev.)

Difícil 
(a tarefa)
Encontro
por acaso

Valor do
voto

rasurado

Utensílio 
para assar

bolos

Cássia El-
ler, cantora

Inseto que contribui
com a indústria têxtil

Tecla de
gravadores

Residir

É tirada
com a fita
métrica

Formato
do sifão
Segunda

vogal

3/cem — ect — rec. 4/todo. 5/sótão. 7/revolta. 10/executivos.

conter um forte apelo sexual.
Com 3,6 milhões de seguidores, 

a conta era administrada pelo pai 
da jovem, Thiago Abreu, mais co-
nhecido como MC Belinho.

Esta não é a primeira vez que 
Gabriella Abreu Severino, mais co-
nhecida como Melody, vira assunto 
por conta da “erotização” apresen-
tada em sua música e nas fotos 
publicadas em seu perfil. Em 2015, 
seu pai enfrentou problemas judi-
ciais por conta de letras de música 
e apresentações de Melody.
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PEDIDO DE  LICENÇA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

MM INCORPORADORA EIRELI - ME, CNPJ: 08.242.166/0001-26, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença Instalação e Operação- LIO para um Loteamento, 
com 372lotes, Àrea 16,17ha, Localizado Margens RN 093, Umbuzeiro de Cima, Zona 
Expansão Urbana, Passa e Fica-RN.

MARIO VICTOR FREIRE MANSO
PROPRIETARIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

M Z L POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA – ME, CNPJ 06.287.722/0001-55, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA. A Renovação de Licença Operação (RLO), para um Posto 
de Combustível, localizado na Rua Das Mangueiras, nº 180, bairro Centro, Encanto/RN, 
CEP 59905-000. 

Maikon Johnatan Filgueira de Carvalho 
Engenheiro Civil

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

LOTEAMENTO CANTO DO JACU LTDA, CNPJ nº 28.652.371/0001-77, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo de validade até 17/01/2021, em 
favor de um Loteamento, localizado no Sítio Cedro, s/n, Zona de Extensão Urbana, 
Martins/RN.

LOTEAMENTO CANTO DO JACU LTDA 
PROPRIETÁRIO

LICENÇA AMBIENTAL

VICTÓRIA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 
09.353.214/0001-16  torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que reque-
reu à SEMURB em 19/12/2018, através do Processo Administrativo Nº 037649/2018-25, a 
Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Empreendimento do Tipo Flat, 
com área construída de aproximadamente 968,74 m² em um terreno de 600,00m², situado 
na Rua Francisco Gurgel, 21, Ponta Negra, 59090-000, Natal / RN, ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2019

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

Brasília, 21 de janeiro de 2019.

João Martins da Silva Junior
Presidente da Confederação

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

EUZÉBIO M DOS SANTOS, inscrito sob o CNPJ nº 21.436.367/0001-22, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de Armazenamento e 
Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizada na Rua Joaquim Marcelino da 
Silva, 01, Vila Brasília, Serra do Mel - RN.

EUZÉBIO M DOS SANTOS
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Empresa IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 07.188.930/0001-60 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença simplificada (LS) para o licenciamento referente ao Loteamento 
denominado Itamar Marinho com área de 5,46 hectares, localizado no Município de Ielmo 
Marinho/RN.

Proprietário
IM Engenharia LTDA.
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Após novela para renovação, Diego 
assina com Flamengo até 2020

CONTRATO

Gilvan de Souza / Flamengo

Meia chegou a negociar com o Orlando City, dos Estados Unidos, mas resolveu continuar na equipe na 
qual atua desde agosto de 2016; principal objetivo é ganhar títulos expressivos com o clube carioca

Após uma longa indefinição, o 
meia Diego acertou a sua permanên-
cia no Flamengo. Nesta terça-feira, o 
clube carioca confirmou a renovação 
do contrato do meia, que passa a ser 
válido até 2020. “O craque fica!”, 
estampou o site oficial da equipe ao 
anunciar o novo acordo.

O meia chegou a negociar com o 
Orlando City, dos Estados Unidos, 
mas resolveu continuar na equipe na 
qual atua desde 21 de agosto de 2016 
e com a qual tinha contrato apenas 
até 31 de julho. Diego deve dividir 
a responsabilidade da armação das 
jogadas com o uruguaio Arrascaeta, 
recém-contratado pelo clube, mas 
também vai sofrer a concorrência 
de várias outras peças do estrelado 
elenco do clube carioca, dirigido por 
Abel Braga.

A chegada do treinador também 
deve ter pesado para a permanência 
de Diego na Gávea, pois o meia rece-

beu elogios de Abel, que o entregou 
a braçadeira de capitão logo em seu 
primeiro compromisso, na Florida 

Cup. 
“Achou que eu não ia renovar 

com o Flamengo? Achou errado”, dis-
se Diego em um vídeo divulgado nas 
redes sociais. “Contrato e energia re-
novados para 2019. Que Deus aben-
çoe esta temporada e a gente alcance 
todos os objetivos. E o meu coração, 
é claro, cheio de alegria, satisfação 
e gratidão por continuar vestindo o 
manto sagrado. Um grande abraço.” 

Diego foi o autor de um dos gols 
do Flamengo na vitória de domin-
go, no Maracanã, diante do Bangu, 
por 2 a 1, pela primeira rodada da 
Taça Guanabara, o turno inicial do 
Campeonato Carioca. O meia soma 
35 gols com a camisa do clube rubro-
-negro, após 122 jogos disputados, 
com 65 vitórias, 36 empates e 21 
derrotas. l

Meio-campista veterano assinou novo vínculo até o final da temporada de 2020

ABC vai ao Vale do Açu cumprir 
jogo atrasado do Estadual

CAMPEONATO POTIGUAR

José Aldenir / Agora RN

Empolgado com a goleada de 3 a 
0 aplicada no clássico contra o Amé-
rica no último domingo, 20, pela 4ª 
rodada do primeiro turno do Campe-
onato Potiguar de 2019, o ABC volta 
a campo nesta quarta-feira, 23, para  
enfrentar o ASSU no Estádio Edgar 
Borges Montenegro, região do Vale 
do Açu, interior do Estado.

O duelo diante do Camaleão se-
rá válido pela 3ª rodada do certame 
local. A partida, em verdade, está 
atrasada e deveria ter sido jogada na 
semana passada, mas devido ao jogo 
do Alvinegro contra o Sergipe-SE pe-
la Copa do Nordeste, acabou tendo 
de ser remarcada para esta quarta.

De todo modo, o Alvinegro tem a 
chance de se consolidar na liderança 
do primeiro turno caso vença a equi-
pe mandante. Com 6 pontos ganhos 
até aqui, a diferença para o Potiguar, 
atual líder, é de 2 pontos. Como a 
equipe mossoroense já realizou 4 
jogos no torneio, está em vantagem 
até que se jogue a partida no Edgar-
zão nesta noite.

AMÉRICA JOGA AMANHÃ
Também com uma partida atra-

sada, o América vai entrar em cam-
po amanhã, na Arena das Dunas, 
para enfrentar o Palmeira de Goia-
ninha. Este jogo também era pra ter 
sido realizado na semana passada, 
mas devido a indisponibilidade da 
Arena - que recebeu o jogo do ABC 
pela Copa do Nordeste no mesmo 
dia - acbaou sendo remarcado para 
a quinta-feira, 24.

Em condições mais complica-
das na tabela, o América está com 
apenas 4 pontos conquistados. Até 
agora, em 3 jogos disputados, o time 
rubro venceu um, empatou outro e 
perdeu justamente o clássico do últi-
mo domingo, contra o ABC.  l

Técnico do ABC, Ranielle Ribeiro


