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Governo do Rio toma
Maracanã de consórcio
Governador Wilson Witzel diz que tomou decisão após
descumprimento do contrato pela concessionária.

ROMPIMENTO 16

Governo do Estado tem
R$ 1,4 bilhão em caixa
Informação está no Portal da Transparência. Dinheiro daria para pagar salários que estão em atraso e mais uma 
folha. Apesar disso, gestão estadual diz aguardar receitas extraordinárias e segue priorizando folhas de 2019.

EDUCAÇÃO 07

No RN, só 5% das escolas  
têm segurança armada
Das 608 escolas da rede estadual, apenas 35 unidades 
têm a vigilância. Governo estuda melhorar segurança.

Nova gestão da Secretaria de Educação quer ampliar segurança nas escolas

SOBRA 08

José Aldenir / Agora RN
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Styvenson: Se escola 
fosse militarizada, 
ataque em Suzano 
não teria ocorrido

Bolsonaro dispensa 
visto para turistas 
dos Estados Unidos
e mais três países

Deputada potiguar 
invade terras junto 
com MST em Goiás
e escuta críticas 

Estado teve o final
de semana mais 
violento de 2019, 
com 20 mortes

Baseado em modelo adotado em 
escola da periferia de Natal, senador 
defende projeto de militarização, 
mas ressalta problemas como falta 
de policiais e custo alto.

Medida anunciada por decreto 
presidencial é unilateral, ou seja, 
cidadãos brasileiros continuam 
precisando de visto para entrar nos 
quatro países citados.

Parlamentar Natália Bonavides 
(PT) participou de ação do MST 
que invadiu propriedade do médium 
João de Deus, acusado de abuxar 
sexualmente de mulheres.

Apesar disso, número de mortos 
em 2019 é o menor em quatro 
anos. Estado contabiliza 317 crimes 
violentos letais intencionais no 
primeiro trimestre deste ano.
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Volta conturbada

O ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves se movimenta 
para voltar à vida pública nas eleições de 2022. Oito anos 
após disputar – e perder – o Governo do Estado, Henrique 

pretende tentar o 12º mandato na Câmara Federal. O problema 
é que o seu partido, o MDB, já tem um deputado federal: Walter 
Alves, com quem Henrique não tem mantido bom diálogo. Segundo 
a Coluna do Agora apurou, as relações entre Henrique e Walter, 
que são primos, não são nada boas, não há amistosidade. O contato 
é tão ruim que já se fala em intervenção da executiva nacional do 
MDB, a quem caberia definir se apoiará a reeleição de Walter ou o 
retorno de Henrique.

>> Lava Jato. As dificuldades 
são muitas para Henrique. Além 
da relação ruim com o primo 
Walter Alves, o ex-deputado ainda 
está com problemas na Justiça. 
Ele é réu em pelo menos duas 
ações no âmbito da Operação 
Lava Jato: os desdobramentos 
“Manus” e “Sépsis”, que apuram, 
respectivamente, desvios na 
construção da Arena das Dunas 
e no fundo de investimentos da 
Caixa Econômica Federal.

>> Mantenha distância. 
Como se não bastassem esses 
dois problemas, dos quais o 
emedebista tenta se desvencilhar, 
ainda tem o forte desgaste da 
imagem. Para citar um exemplo, 
Henrique tem visitado prefeitos e 
tentado posar para fotos, mas tem 
recebido negativas. Os prefeitos 
tentar a todo custo evitar, óbvio, 
associar suas imagens à de 
Henrique – que chegou a ser preso 
preventivamente por quase um 
ano na Lava Jato.

>> Confusão desnecessária. 
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), avalia que o governo federal 
fez “confusão desnecessária” ao 
embutir na proposta de reforma 
da Previdência mudanças no 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) e na aposentadoria rural. 
“Se do ponto de vista fiscal não 
tiver nenhum tipo de impacto, a 
melhor discussão é a não discussão 
desse tema”, afirmou Maia, 
especificamente sobre o BPC.

>> Fiasco. O protesto convocado 
por movimentos sociais de direita 
contra a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de enviar 
para a Justiça Eleitoral crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro 
que tenham conexão com caixa 
dois foi considerado um fiasco 
no Rio Grande do Norte. O baixo 
comparecimento no ato, marcado 
para a frente do shopping Midway 
Mall, em Natal, frustrou os 
organizadores.

>> Decisão aguardada. Encerra 
nesta quarta-feira, 20, o prazo 
para que a governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
decida sobre o projeto de lei 
que institui 13º salário e férias 
para os deputados estaduais. 
A matéria foi aprovada pelos 
parlamentares antes do Carnaval. 
O posicionamento da governadora 
– que pode sancionar, vetar ou 
mesmo ignorar o projeto e dar 
de bandeja para a Assembleia 
Legislativa promulgá-lo – é 
aguardado com ansiedade.

>> Ficha limpa. O governo 
estabeleceu nesta segunda-feira, 
18, critérios, perfil profissional 
e procedimentos gerais para a 
ocupação de cargos em comissão 
e funções comissionadas na 
administração federal direta, 
incluindo autarquias e fundações. 
O Decreto nº 9727/2019 entra em 
vigor dia 15 de maio e estabelece, 
entre outros critérios, que os 
servidores não estejam impedidos 
pela Lei da Ficha Limpa.

“Eduardo Bolsonaro 
ajudaria muito mais 

ao governo do
seu pai parando de 

falar asneira”
Pastor Silas Malafaia, sobre declarações 
do filho do presidente, deputado federal 

pelo PSL de São Paulo, que disse que 
brasileiros que estão ilegalmente no 

exterior são “vergonha”

>> Enigma. Do ministro 
da Economia, Paulo Guedes 
(foto), durante jantar nos 
Estados Unidos: “Olavo de 
Carvalho é o líder da revolução 
conservadora e liberais não 
são revolucionários. São 
evolucionistas”. Você entendeu? 
A Coluna também não.

Valter Campanato / Agência Brasil

Fábio R. Pozzebom
 / Agência Brasil

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 
PINHEIRO

O Brasil é o quarto país do 
mundo entre os que mais produzem 
lixo, ficando atrás apenas de 
Estados Unidos, China e Índia. Mas 
não é esse o problema crucial. É 
que, do total jogado fora, recicla-se 
apenas 2 por cento. O resto vai 
parar nas ruas, nos rios e oceanos, 
o que é um crime ambiental sem 
tamanho. As autoridades brasileiras 
ainda não alertaram para essa 
irresponsabilidade, começando pela 
punição a pessoas que jogam lixo 
fora sem obedecer os critérios para 
reciclagem. É preciso uma legislação 
punitiva, inclusive para empresas 
e condomínios residenciais que 
continuam impunemente degradando 
o Planeta. O brasileiro não gosta de 
cumprir lei, mesmo sabendo que na 
maioria das vezes são adotadas para 
melhorar suas vidas. Até quando o 
Brasil continuará sendo o País da 
malandragem? 

País da malandragem

Leitura Rápida1

>> Baixa no PSL
O deputado estadual André 
Azevedo deverá deixar o PSL, 
partido comandado nacionalmente 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
O parlamentar, que é coronel da 
Polícia Militar, incompatibilizou-se 
com os dirigentes locais no último 
encontro da legenda, quando, 
segundo fontes, foi impedido de usar 
a palavra. O presidente do PSL do 
Rio Grande do Norte é o coronel 
aviador Hélio Oliveira, e o secretário 
–geral é o general Araújo Lima. 

>> Mandato propositivo
Coronel Azevedo 
é no Rio Grande 
do Norte um 
dos apoiadores 
da candidatura 
Bolsonaro de 
primeira hora. Fez 
uma campanha 
simples e discreta 
e, na última eleição, obteve quase 
30 mil votos. Desenvolve um 
mandato propositivo tendo como 
bandeira de luta a melhoria da 
segurança pública no Estado.               

redacao@agorarn.com.br
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Styvenson diz que ataque em Suzano 
seria evitado com “militarização”

ENTREVISTA

José Aldenir / Agora RN

Com base em modelo implantado em escola na periferia de Natal, senador defende militarização,
mas ressalta que ação esbarra em problemas como déficit de pessoal na polícia e custo alto

O ataque a tiros na Escola Es-
tadual Raul Brasil, em Suzano, na 
Grande São Paulo, poderia ter sido 
evitado caso a unidade fosse “mi-
litarizada”, na opinião do senador 
potiguar Styvenson Valentim (Pode-
mos). Segundo o parlamentar, a pre-
sença na escola de agentes de segu-
rança pública treinados teria inibido 
a ação dos jovens Guilherme Taucci 
Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henri-
que Castro, de 25, que mataram oito 
pessoas na última quarta-feira, 13. 
Os dois também acabaram mortos, 
totalizando dez vítimas.

“Se a escola de Suzano fosse 
militarizada ou se tivesse um poli-
ciamento e se os elementos soubes-
sem que ali tinha proteção, eles não 
teriam feito aquilo. ‘Proteção’ por 
quem deve proteger, por pessoas 
que têm capacidade de usar arma, 
de usar farda, de estar ali naquele 
momento”, assinala o senador.

Styvenson, que é capitão da re-
serva da Polícia Militar do Rio Gran-
de do Norte, recebeu a reportagem do 
Agora RN na última sexta-feira, 15, 
na Escola Estadual Professora Maria 
Ilka de Moura, no bairro Bom Pastor, 
zona Oeste de Natal. A unidade – que 
fica perto da Comunidade do Japão, 
área com um dos maiores índices de 
criminalidade da capital potiguar – 
foi recuperada por agentes de uma 
companhia de polícia do 9º Batalhão 
da PM que funciona ao lado. O tra-
balho, idealizado por Styvenson, ren-
deu uma parceria pela qual policiais 
atuam em conjunto com professores e 
coordenadores para melhorar a disci-
plina dos estudantes.

A experiência da escola no Bom 
Pastor levou Styvenson a defender a 
“militarização” das escolas por todo o 
País. Segundo o senador, a proposta 
pode melhorar o desempenho dos 
alunos. “A função do policial é man-
ter a ordem e a disciplina. E eles 
têm a limitação [de atuação], que é 
o corredor fora da sala de aula, onde 
eles colocam a ordem, a disciplina, a 
parte cívica, pregam o antibullying, 
o respeito, o não consumo de droga 
e álcool e a não violência dentro da 
escola. A função do professor, por 
sua vez, é dar aula, ser escolariza-
dor. Cada um dentro de sua área, e a 
escola funciona bem”, resume.

De acordo com o capitão, a prova 

de que o trabalho desenvolvido na 
Escola Maria Ilka é exitoso é a pro-
cura dos pais. “A escola militarizada 
não é para o mal do aluno, não é pa-
ra o mal do professor. É para o bem 
de cada aluno. Se for ali fora [corre-
dor] e perguntar para cada aluno, 
eles fazem questão de estarem aqui. 
Eu não quebrei nenhum princípio 
democrático ou de liberdade, forçan-
do ninguém a estar aqui dentro. Os 
pais buscam essa escola porque bus-
cam o diferencial, que é obediência”, 
conta o senador, acrescentando que 

pais de alunos o procuraram para 
solicitar exames toxicológicos que 
comprovem que seus filhos não con-
somem drogas e para pedir câmeras 
dentro das salas de aula. Styvenson 
diz estar avaliando os pedidos.

Durante a campanha eleitoral, 
o presidente Jair Bolsonaro prome-
teu “militarizar” escolas pelo País. A 
ideia é defendida, entre outros, pelo 
governador do Distrito Federal, Iba-
neis Rocha, que deu início ao projeto 
em quatro escolas de Brasília. O mo-
delo consiste em uma parceria entre 
Polícia Militar e governo estadual, 

para colocar dentro das escolas poli-
ciais da reserva ou agentes que es-
tão afastados por questões de saúde, 
mas que têm capacidade para atuar 
dentro das unidades escolares.

Styvenson concorda com o mode-
lo de militarização que está sendo co-
locado em prática em Brasília, mas 
aponta que as regiões do Brasil têm 
especificidades que podem prejudi-
car a implantação do projeto. No ca-
so do Rio Grande do Norte, o senador 
registra que há um déficit no efetivo 
policial e restrições orçamentárias.

“Não tem como querer militari-
zar as escolas todas do Rio Grande 
do Norte, porque não tem efetivo 
nem para colocar na rua. Poderia 
até ser feito como em Brasília, com 
policiais da reserva ou que estão pela 
Junta Médica, mas tem outro fator: 
o custo. Em Brasília, é de R$ 200 
mil. Será que o RN arcaria com esse 
dinheiro? Na Maria Ilka, os policiais 
atuam de forma voluntária, pois a 
ideia foi transformar a escola em 
uma companhia de polícia”, finaliza.

INÍCIO DO GOVERNO FÁTIMA
Também na entrevista ao Agora 

RN, Styvenson Valentim disse que é 
cedo para fazer avaliações da gestão 
da governadora Fátima Bezerra, 
iniciada menos de três meses atrás. 
Segundo o senador, o que dá para 
afirmar no momento é que a admi-
nistração tem sido transparente e 
que ele está otimista de que a gover-
nadora terá êxito na gestão.

O capitão ressaltou que seu 
mandato está à disposição da gover-
nadora, para auxiliar no que for pos-

sível. Ele afirmou que participará de 
todas as reuniões de bancada agen-
dadas por Fátima ou por algum dos 
demais parlamentares, desde que 
seja convidado com antecedência. No 
início do ano, o senador faltou a pelo 
menos dois encontros marcados para 
discutir a crise financeira.

“Apenas de duas ou três [reuni-
ões] eu não participei, por motivo de 
saúde ou por não ter sido informado 
em tempo hábil. Tenho atestado que 
comprova [o motivo de] minha ausên-
cia. Mas eu participo. As pessoas só 
veem quando eu falto. Aliás, eu tenho 
até dito que, quando houver essas 
reuniões, não passem pelo What-
sApp. Eu não tenho tempo de ficar 
olhando WhatsApp. Avise pela asses-
soria, deixe data marcada, que, se eu 
não puder ir, vou justificar a ausência 
ou mandar alguém se informar. Se 
eu falto, não é por falta de interesse 
ou picuinha política, até porque nem 
disso eu gosto”, ressaltou.

Sobre a forma como o novo go-
verno estadual tem pagado os sa-
lários dos servidores – priorizando 
folhas vencidas em 2019, de forma 
parcelada, em detrimento do pas-
sivo herdado do governo anterior –, 
Styvenson frisou que não concorda, 
mas admitiu que não está fácil ad-
ministrar o Estado. “Ideal seria que 
pagasse tudo. Mas, se essa é a forma 
que tem de pagar, ela mostre. Eu 
não conheço [outra forma]. O que as 
pessoas exigem é transparência. As 
pessoas precisam saber o que está 
acontecendo. Mesmo que doa, é pre-
ciso dizer a verdade”, emendou.

Na área de segurança pública, o 
senador disse ter percebido aumento 
no policiamento ostensivo durante 
o Carnaval e creditou a melhora na 
sensação de segurança a uma estra-
tégia bem-sucedida do secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social 
do Estado, o coronel da PM Francis-
co Araújo.

“Não houve concurso nem compra 
de novas viaturas. O que ele fez foi o 
deslocamento de policiais para áreas 
de maior concentração populacional 
e onde havia maior possibilidade de 
ocorrências como furtos, lesões cor-
porais e homicídios – as ocorrências 
mais comuns durante o Carnaval. 
Inteligência e mérito dele. Pegou o que 
tem e utilizou”, pontuou. l

Senador, que é capitão da PM, defende presença de militares nas escolas

“Escola militarizada não é 
para o mal do aluno, é o 
para o bem de cada aluno”
Styvenson Valentim (Podemos)
Senador da República
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Natália ocupa terras em Goiás 
junto com MST e escuta críticas

POLÊMICA

Reprodução

Deputada federal participou de ação do MST que invadiu propriedade
do médium João de Deus, acusado de abuxar sexualmente de mulheres

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT) foi alvo de críticas 
no fim de semana após participar 
de uma ação promovida pelo Movi-
mento Sem Terra (MST) na cidade 
de Anápolis, em Goiás, onde o grupo 
ocupo a fazenda Agropastoril Dom 
Inácio, que pertence ao médium 
João de Deus.

A ocupação aconteceu na últi-
ma quarta-feira, 13, e fez parte da 
Jornada Nacional de Lutas das Mu-
lheres Sem Terra, que protagonizou 
mobilizações em todo o País. A ação 
foi divulgada pela deputada através 
das próprias redes sociais.

O MST ocupou as terras de João 
de Deus como forma de denunciar 
as violências sexuais sofridas por 
mulheres e pleitear reforma agrária. 
O médium está preso desde dezem-
bro acusado de abusar mulheres e 
também por posse ilegal de armas 
de fogo. O Ministério Público e a 
Polícia apuram, ainda, denúncia de 

lavagem de dinheiro. “Apoiamos a 
manifestação, que ocorre no mês de 
março, mês de luta pelos direitos das 
mulheres”, escreveu a deputada, em 
nota publicada nas redes sociais.

No sábado, 16, o vereador Cíce-
ro Martins (PSL) criticou a atitude 

da deputada federal, que até o ano 
passado era colega dele na Câmara 
Municipal de Natal. “Esse povo só 
tem um neurônio, e nele está escrito: 
Lula Livre”, disse Cícero Martins, 
por meio das suas redes sociais. 
“Vergonha para o RN”, completou. l

Parlamentar potiguar durante ato em Anápolis, em Goiás, na quarta-feira, 13

>> DEPOIMENTO

Palocci acusa Lula de negociata na 
compra de submarinos franceses

Celso Júnior / Estadão

O ex-ministro da Fazenda An-
tonio Palocci afirmou nesta segun-
da-feira, 18, em depoimento à Jus-
tiça Federal, que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva combinou 
o recebimento de propinas em uma 
negociação para a compra de heli-
cópteros e submarinos da França.

Segundo Palocci, os desvios te-
riam sido combinados diretamente 
com o então presidente francês Ni-
colas Sarkozy, numa reunião que 
varou a madrugada quando este 
visitou o Brasil, em 7 de setembro 
de 2009.

“Ali se tratava da compra dos 
aviões caça, dos helicópteros e dos 
submarinos para a Marinha. Sobre 
os submarinos e os helicópteros, eu 
conheço várias situações de ilíci-
tos”, disse Palocci, que foi ministro 
da Fazenda de Lula entre janeiro 
de 2003 e março de 2006.

Contudo, Palocci negou saber 
de irregularidades sobre a compra 

de caças da França ou da Suécia, 
que é o alvo específico da ação pe-
nal na qual o ex-ministro prestou 
depoimento nesta segunda, 18. O 
processo tem o ex-presidente Lula 
e seu filho Luiz Cláudio como réus.

“Ali se tratou de ilícito sim, o 
que ficou substanciado depois no 

pagamento de propina no projeto 
dos submarinos, igualmente com 
pagamento de propina no projeto 
dos helicópteros. Agora, os caças 
em particular houve uma mudança 
no projeto do governo, então não 
sei o que aconteceu”, declarou An-
tônio Palocci. l

Segundo Palocci, desvios teriam sido combinados com o então presidente francês

AGENDA OFICIAL

Nos Estados Unidos, 
Bolsonaro encontra 
Trump nesta terça

O presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, foi visitar a agência de 
inteligência americana, a CIA, na 
manhã desta segunda-feira, 18, na 
Virgínia. A visita não constava da 
agenda oficial do presidente, que, 
segundo sua assessoria, estaria 
em “compromissos privados” no 
período da manhã.

Em sua primeira viagem  
oficial, Bolsonaro tenta selar a 
aproximação com os Estados 
Unidos, iniciada antes mesmo da 
posse do brasileiro, especialmente 
com o presidente americano, 
Donald Trump, com líderes 
conservadores e com empresários 
americanos.

O presidente brasileiro, que 
chegou à Washington no domingo, 
17, será recebido na Casa 
Branca, junto com sua comitiva, 
nesta terça-feira, 19. Ele terá um 
encontro privado com Trump no 
Salão Oval e os dois farão uma 
declaração conjunta à imprensa no 
Jardim das Rosas.

O comunicado deve mencionar 
a crise na Venezuela e como Brasil 
e EUA pretendem atuar unidos pela 
democracia na América Latina, 
fazendo uma crítica especial ao 
“socialismo” de Maduro. 

Espera-se também que 
Bolsonaro e Trump assinem 
o Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas entre o Brasil e os 
Estados Unidos. A medida vai 
permitir o uso comercial da base 
de lançamentos aeroespaciais de 
Alcântara, no Maranhão. Estima-se 
que, em todo o mundo, ocorra 
uma média de 42 lançamentos 
comerciais de satélites por ano.

A Base de Alcântara é 
reconhecida internacionalmente como 
ponto estratégico para o lançamento 
de foguetes, por estar localizada 
em latitude privilegiada na zona 
equatorial, o que permite uso máximo 
da rotação da Terra para impulsionar 
os lançamentos. l

Alan Santos / Presidência

Presidente desembarca nos EUA
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> Ação. A Academia Ma-
cauense de Letras e Artes foi 
ao gabinete do secretário de 
educação do RN, professor 
Getúlio Marques, reivindicar 
a restauração do Grupo 
Escolar Duque de Caxias.

>> Raiz. Marques, saibam 
os que não sabem, tem suas 
raízes em Macau e conhece 
a importância histórica do 
Duque de Caxias. O presi-
dente da Academia, poeta 
Horácio Paiva, vai liderar 
a luta.

>> Convite. Dia 23, no 
Mercado de Petrópolis, 
tem a exposição de Assis 
Costa e seus galos com a 
apresentação suntuosa do 
médico Edrisi Fernandes. 
Um médico que na verdade 
é um filósofo.

>> Galos. No seu texto sobre 
o artista seridoense, Edrisi 
não só lança a leveza do seu 
olhar culto de filósofo, como 
revela, em poucas linhas, 
o símbolo do seu canto na 
história da cultura humana. 

>> Cangaço. Honório 
Medeiros acaba de entregar 
para a próxima edição da 
revista do Instituto His-
tórico um artigo sobre o 
cangaço na visão de Câmara 
Cascudo. Um olhar inédito e 
essencial.

>> Invasões. Honório não 
tira o olho do cangaço. Vem 
aprofundando as pesquisas 
sobre as invasões de Mar-
tins, por Jesuíno Brilhante; 
de Apodi, por Massilon; 
e o ataque de Lampião a 
Mossoró. 

>> Mais. Estudioso das 
relações do cangaço com o 
coronelismo, Honório pes-
quisa o assassinato de Chico 
Pereira, um dos episódios 
ainda sombrios que ele quer 
revelar em todos os seus 
detalhes.

>> Cena. O deputado Heitor Freire, PSL-Ceará, protocolou requerimento 
sugerindo uma secretaria de desesquerdização federal para afastar os ser-
vidores de esquerda. Para ele, é a forma de retirar técnicos considerados 
‘comunistas’. Os cargos comissionados já são nomeados pelo governo, o que 
é um direito. Mas, como será com os técnicos concursados com estabilidade 
garantida pela Constituição de 1988? Um exame de ideologia? Ou através 
da velha e execrável deduragem?

>> Gesto. O jornalista e 
crítico de cinema Valério 
Andrade faz fazer doação 
do ser acervo de livros à 
biblioteca da Academia Nor-
te-Rio-Grandense de Letras. 
Com edições originais e 
autografadas.

>> Hoje. Detalhista e bom 
guardador, Valério faz hoje 
a entrega do primeiro lote a 
Leide Câmara, secretária da 
Academia. Os livros serão 
preservados agora como a 
‘Coleção Valério Andrade’.

>> Romance. Amanhã, 
quarta, a partir das 19h, no 
Espaço Luz - Av. Café Filho, 
690 - na Praia dos Artistas 
- Jocelin Bezerra autografa 
o seu novo romance ‘Me-
mórias de Um Surfista de 
Alma’.

>> Exílio. Albena Dimítro-
va continua recolhida a uma 
fazenda do Litoral Norte. 
Ela dorme pouco, come pou-
co, e escreve. Toca seu novo 
romance, ‘A Lobista’, a ser 
lançado este ano, em Paris. 

>> Quem. Dimítrova é 
de origem búlgara, onde 
mantém um chalé nos Bál-
cãs, mas reside em grande 
parte do ano em Paris. Foi 
premiada com o romance 
anterior, e inicia agora uma 
trilogia. 

>> Registro. Para agrade-
cer aos sobrinhos Williams 
Nunes e Gina Cardoso 
do Monte, que residem 
em Portugal, o livro ‘No 
Armário do Vaticano’. Este 
tio-cronista, comovido e 
feliz, agradece. 

>> Auta. Ao homenagear, 
com justiça, nossas grandes 
mulheres, dando os nomes 
às salas do Centro de 
Convenções, a governadora 
Fátima Bezerra fica devendo 
uma homenagem a Auta de 
Souza.

Não, Senhor Redator, não são 
os ratos do romance de Dyonélio 
Machado, médico que surpreen-
deu a literatura brasileira em 1935 
e mereceu o Prêmio Machado de 
Assis, da Academia Brasileira de 
Letras. Embora, na ficção dione-
liana, o enredo conte a angústia 
de um homem com sua luta para 
pagar uma dívida ao seu leiteiro, 
aqui são outros os ratos, outras 
as dívidas. Se bem que a política 
tenha a mesma e incurável maldi-
ção de abrigar roedores famintos e 
oportunistas. 

Falo dos ratos governamentais, 
dos guabirus gordos de ambição e 
das ratazanas sabidas que vivem 
nos corredores sombrios dos palá-
cios, quando a noite cai. Em Brasília 
é assim e, entre nós, não é diferen-
te. Desde o primeiro poder que 
eles vivem nos gabinetes oficiais e 
até hoje não há no receituário po-
lítico pesticida para exterminá-los. 
Comem o veneno aos poucos até 
que as vísceras de adaptem ao cia-
nureto e se proliferam, insaciáveis, 
com uma voracidade famélica.  

Ao contrário dos roedores co-
muns, os ratos palacianos enfren-
tam com desdém o nojo e o asco 
que o olhar vigilante derrama so-
bre eles. São bichos de sangue frio, 
treinados que foram no apuro da 
ambição pelo poder. É difícil vê-los 
fora dos birôs palacianos e sem o 
estilo apressado no vai-e-vem dos 
corredores oficiais. É deles - como 
negar? - o faro fino e a sem-ceri-
mônia do elogio, afinal não seriam 
ratos viscerais se não soubessem, 
com destreza, o ofício do agrado.  

São roedores vorazes, não se 
nega, mas dotados de maneirismos 
que fazem da servidão voluntária 
uma arte superior. Não são os roe-
dores da literatura, mesmo os dese-
nhados de forma asquerosa, aqueles 
que ilustram os velhos bestiários que 
encantam os olhos desde a Idade 
Média aos tempos modernos. São 
roedores humanos, de ternos ador-
nados pelas gravatas ensebadas, as 
ventas acesas, sentindo o cheiro do 
azinhavre que exala do poder nas 
horas mais sombrias. 

Não há como enfrentá-los, Se-
nhor Redator. Não há. Fazem parte 
do poder, como a mesa e a poltro-
na, o tapete e as alfaias. São orgâni-
cos e sabem que os gatos, sempre 
cheios de culpas e remorsos, não 
irão deflagrar uma guerra contra 
eles. Como exterminá-los se nada 
impede, de vez em quando, que os 
ratos e os gatos façam a assembléia 
da assombração, e juntos renovem 
o cardápio, se faltar o queijo fresco 
na dispensa? Cínicos e invencíveis, 
enfrentá-los, quem há de?

Como os ratos do poeta ale-
mão Friedrich Hebbel, na frase 
conhecida, os roedores oficiais sa-
bem viver nos lustrados assoalhos 
dos poderosos. Para eles, ora, não 
há outro destino melhor do que 
comer o gordo toucinho palaciano, 
lambuzados na gordura que lhes 
sobra nos cantos da boca. São in-
fatigáveis, Senhor Redator. Desde 
os tempos em que desceram nas 
cordas das velhas naus coloniais, 
quando aqui aportaram, e trazen-
do outra peste: a devoção ao rei. 
Um horror. 

Os Ratos

PALCO CAMARIM

““Sua piscina
está cheia de ratos”
Cazuza,
poeta, compositor (1958-1990).
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Menos de 6% das escolas públicas 
estaduais têm segurança armada

VIGILÂNCIA

José Aldenir / Agora RN

Discussão sobre a segurança no ambiente escolar ganhou mais força após as mortes ocorridas
na escola pública da cidade paulista de Suzano. Na oportunidade, dez pessoas ficaram mortas

Apenas 5,7% das 608 escolas da 
rede pública estadual do Rio Gran-
de do Norte têm segurança armada. 
Ao todo, são 35 unidades de ensino 
espalhadas entre as cidades de Na-
tal e Mossoró. Após o massacre pro-
tagonizada por ex-alunos de uma 
escola pública da cidade de Suzano, 
em São Paulo, a Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Lazer potiguar (Se-
ec) estuda maneiras de ampliar a 
segurança nas instituições públicas.

Umas das medidas em análise 
é a ampliação das atividades da 
Ronda Escolar, que funciona em 
parceria com a Polícia Militar, e 
também ações do Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas 
(Proerd). Além disso, a pasta vai 
identificar unidades de ensino 
consideradas “vulneráveis”, para 
o reforço da vigilância.

“Esse trabalho de identificação 
acontecerá em parceria com o Ron-

da Escolar, que atua na patrulha de 
nossas escolas e poderá nos fornecer 
dados e localidades onde é necessá-
ria uma atenção maior. Estamos 
em diálogo para definir quais esco-
las entrarão no grupo de unidades 

de ensino que dispõe de vigilância”, 
detalha o secretário de Educação, 
Getúlio Marques.

Até março deste ano, segundo 
informações do Portal de Transpa-
rência, o governo estadual pagou R$ 

951 mil à empresa RN Segurança, 
para a locação de mão-de-obra na 
atividade de vigilância patrimonial.

A discussão sobre a segurança 
no ambiente escolar ganhou mais 
força após as mortes ocorridas na 
escola pública da cidade paulista de 
Suzano. Na última quarta-feira, 13, 
cinco alunos e dois funcionários da 
Escola Estadual Raul Brasil foram 
assassinados por dois ex-alunos. 
Além deles, o tio de um dos autores 
do massacre também foi morto. Por 
fim, acuados pela Polícia Militar, os 
dois responsáveis pelos crimes tam-
bém morreram - um por suicídio.

Além da pequena parcela de es-
colas com segurança privada, a rede 
estadual tem apenas 226 escolas 
com segurança eletrônica.  Ou seja, 
apenas 37% das unidades de ensino 
tem algum tipo de aparelho de mo-
nitoramento das atividades, como 
câmeras de vigilância e alarmes. l

Governo do RN pensa em estratégias para diminuir violência no ambiente escolar

É preciso conhecer a lei antes de querer 
mudá-la, afirma juiz da Infância sobre ECA

AVALIAÇÃO

TJRN / Divulgação

O juiz José Dantas de Paiva, 
titular da 1ª Vara da Infância e da 
Juventude de Natal, defendeu que 
antes de querer tentar mudar o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, 
primeiro é preciso conhecer a lei. 
De acordo com o magistrado, há leis 
vigentes que punem o adolescente 
infrator, mas que muito do que está 
no ECA sequer é aplicado no País.

“O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) tem 29 anos com 
políticas que sequer foram imple-
mentadas. Teria-se (sic) que primei-
ro implementar e conhecer a lei na 
prática antes de querer mudá-la. No 
Brasil, a partir dos 12 anos o indiví-
duo já pode ser punido. A lei já prevê 
sanção para adolescente que comete 
ato infracional”, lembrou Dantas em 
entrevista concedida ao “Jornal Ago-
ra”, apresentado pela jornalista An-
na Karinna Castro, na rádio Agora 
FM (97,9), nesta segunda-feira, 18.

O magistrado se disse contra a 
redução da maioria penal, justifican-
do ter presenciado casos em que a po-
lítica não deu certo, como em outros 
países e estados norte-americanos.

“Alguns países reduziram a ida-
de, mas quando perceberam que os 

presídios estavam superlotados de 
adolescentes, voltaram atrás. No 
Maine [estado dos EUA], gastaram 
US$ 30 milhões para construir um 
centro de internação para adolescen-
tes, e estão revendo essa política de 
reduzir a maioridade penal porque 

lá está superlotado. O rebaixamento 
da idade é pouco, não vai resolver a 
situação”, disse.

José Dantas explicou que uma 
possibilidade de melhorar a aplica-
ção penal a adolescentes é aumen-
tar o tempo de cumprimento da 
internação. Contudo, ele acredita 
que é preciso rever a política nacio-
nal para que não haja discrepância 
entre as sanções para adultos e 
adolescentes.

“Já tramita no Congresso um 
projeto cujo objetivo é aumentar a 
sanção de três para cinco anos de 
privação de liberdade. Mas se o sis-
tema hoje não consegue manter o 
adolescente por três anos, como vai 
manter por mais? Além disso, o adul-
to só fica privado se for sentenciado a 
mais de oito anos. O adolescente vai 
ter sanção maior que isso? É preciso 
rever toda a política nacional desse 
sistema”, concluiu.l

José Dantas de Paiva é titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Natal
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Governo do RN registra saldo positivo 
de R$ 1,4 bilhão na receita em março

RECURSOS

José Aldenir / Agora RN

Rio Grande do Norte registrou até esta semana uma receita acumulada de R$ 3,159 bilhões e uma 
despesa total de R$ 1,75 bilhão; Estado tem um dívida acumulada de R$ 857 milhões em salários

O Governo do Rio Grande do 
Norte registrou até esta semana 
uma receita acumulada de R$ 3,159 
bilhões, o que corresponde a cerca de 
20,68% do previsto para o ano. Com-
parando com as despesas públicas 
até o mesmo período, delimitadas 
em R$ 1,75 bilhão, o Estado está com 
um saldo positivo de R$ 1,4 bilhão.

Os dados foram identificados no 
Portal da Transparência do Esta-
do. O levantamento foi feito com os 
dados publicados até esta segunda-
-feira, 18. O resultado foi alvo de re-
clamações do ex-vice-governador do 
Fábio Dantas, que utilizou as redes 
sociais para criticar a falta de trans-
parência do governo estadual. 

“O que não entendo é porque o 
Portal da Transparência do próprio 
governo aponta esses números e o 
governo divulga outro. Tem dinhei-
ro em caixa, segundo o Portal da 
Transparência”, disse Fábio Dantas, 
através das redes sociais.

Segundo o poder Executivo, a 
falta de recursos é a principal jus-
tificativa para o não pagamento de 
salários atrasados dos servidores 
estaduais. O Governo do Estado não 
pagou o 13º salário de 2017, parte do 
salário de novembro de 2018, o 13º 

salário de 2018 e salário de dezem-
bro de 2018. A dívida acumulada, 
herdada do governo anterior, é de 
R$ 857 milhões.

Desde que assumiu, o novo go-
verno tem priorizado o pagamento 
de folhas vencidas em 2019, deixan-

do para quitar o passivo com receitas 
extraordinárias, como a antecipação 
dos royalties.

O valor encontrado de saldo 
poderia quitar toda o débito com sa-
lários. Com o pagamento, o Estado 
ainda teria uma sobra de cerca de 
R$ 543 milhões. Além disso, o valor 
encontrado é suficiente para quitar 
outra folha salarial, cujo valor é de 
cerca de R$ 450 milhões.

O deputado estadual Kelps Li-
ma (Solidariedade) também questio-
nou o saldo apresentado pelo Portal 
da Transparência. 

“A Assembleia solicitou, através 
de requerimento da deputada Cris-
tiane Dantas, a senha do Sistema 
Integrado de Administração Finan-
ceira, o SIAFI, para analisarmos os 
dados reais”, disse o parlamentar.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Secretaria Estadual de 
Planejamento não se pronunciou até 
o fechamento desta matéria.l

Governo tem uma dívida acumulada com salários de R$ 857 milhões

COMBATE À SONEGAÇÃO

Estado já comemora resultados do primeiro ciclo
de recuperação fiscal, que buscou R$ 130 milhões

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria de Tributação do 
Rio Grande do Norte prepara, com 
alguma pompa, a divulgação oficial 
dos resultados contábeis do primei-
ro ciclo de cobranças do novo gover-
no, que teve como foco a recupera-
ção de R$ 130 milhões de impostos 
declarados e não pagos ao Estado.

Nesta segunda-feira, 18, o titu-
lar da SET, Carlos Eduardo Xavier, 
comentou que os resultados dessa 
primeira operação, iniciada em 
meados de janeiro, foram tão pro-
missores que ele pretende anun-
ciá-los oficialmente em algum dia 
da próxima semana, antecedendo 
o início de uma segunda operação 
nos mesmos moldes cuja data para 
iniciar ainda não foi definida.

“Temos um problema sério de 
inadimplência, tanto que resolve-
mos privilegiar neste momento a 
cobrança administrativa”, afirmou 
o secretário. Ele deixou claro que 

essa primeira operação nada tem 
a ver com a tentativa de o Estado 
obter, pela Justiça, cerca de R$ 664 
milhões de 123 empresas que têm 
débitos inscritos na dívida ativa.

Sobre as dívidas administrati-
vas, o secretário disse apenas que, 
além de impostos declarados e não 
pagos, há débitos de ICMS anteci-
pado entre outros ativos recupera-
dos pelo fisco. Mas não quis ante-
cipar cifras ou percentuais dessa 
recuperação. “Só posso dizer que o 
resultado foi bom”, declarou.

A boa notícia para o fisco chega 
no momento em que a governadora 
Fátima Bezerra acaba de sancionar 
a lei que institui o Programa de Es-
tímulo à Regularidade Tributária, 
também conhecido como Contri-
buinte Exemplar, definindo os prin-
cípios que regerão o relacionamento 
entre os contribuintes e o Estado.

De caráter permanente, o pro-

grama tem por objetivos premiar 
os bons e punir os maus contribuin-
tes, promovendo a racionalização e 
simplificação dos procedimentos 
relacionados ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS).

Pela nova lei - publicada no 
sábado, 16 - por exemplo, será con-
siderado devedor contumaz o con-
tribuinte que deixar de recolher o 
imposto devido por três meses con-
secutivos ou seis meses alternados; 
tiver créditos tributários inscritos 
em dívida ativa referentes à falta 
de recolhimento do imposto, no 
todo ou em parte, apurado e decla-
rado, em valor que ultrapasse R$ 
250 milou 30% do valor total das 
operações e prestações nos doze 
meses imediatamente anteriores.l Secretário de Tributação, Carlos Xavier
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Rio Grande do Norte registra o fim 
de semana mais violento de 2019

CRIME

José Aldenir / Agora RN

Levantamento feito do Observatório da Violência registrou 20 mortes entre a última sexta-feira, 15, e
o domingo, 17; Estado contabiliza 317 crimes violentos letais intencionais no primeiro trimestre do ano

O Rio Grande do Norte teve o 
final de semana mais violento de 
2019 até agora. Da última sexta-fei-
ra, 15, até o domingo, 17, foram re-
gistrados 20 crimes violentos letais 
intencionais. Segundo informações 
do Observatório da Violência do Rio 
Grande do Norte (Obvio), houve três 
ocorrências na sexta-feira, oito no sá-
bado, e mais nove no domingo. Outro 
caso ainda pode entrar na conta.

Os municípios com o maior nú-
mero de casos foram Ielmo Marinho, 
Macaíba e Natal, cada um contabili-
zando três mortes. 

No caso de Ielmo Marinho, a 
contagem se deu em um único crime: 
um trio de homens estava bebendo 
na varanda de uma casa quando 
criminosos chegaram e dispararam 
tiros de espingarda calibre 12 e re-
vólver. Eles morreram na hora e, até 
o momento, ninguém foi preso. Em 

Natal, no domingo, também houve 
um triplo homicídio, em um bar da 
zona Norte.

Mossoró registrou dois casos, 
enquanto que as seguintes cidades 

somaram uma ocorrência cada: 
Ceará-Mirim; Upanema; Pau dos 
Ferros; Pedro Velho; São José do Mi-
pibu; Serra do Mel; Afonso Bezerra; 
Jundiá e Parnamirim.

Das vítimas, 90% morreram em 
decorrência de atentados com arma 
de fogo (18 casos), enquanto que 
uma morreu por espancamento e 
outra por carbonização, sendo esta 
última a única vítima do sexo femi-
nino registrada. 

Em Pau dos Ferros, um homem 
foi preso no sábado, 16, por ter ate-
ado fogo contra a própria mãe en-
quanto ela dormia. De acordo com a 
polícia, o rapaz de 28 anos sofre de 
transtornos mentais.

Até o momento, o Obvio regis-
trou 317 crimes violentos letais 
intencionais em 2019. Em compa-
ração com os últimos quatro anos, 
2019 detém o primeiro trimestre 
menos violento. 

Em 2015 foram 338 mortes; em 
2016, 383; em 2017, 520; enquanto 
que 2018 começou com 462 ocorrên-
cias em seus três primeiros meses.l

Foram registrados nove assassinatos apenas no domingo, 17, em todo o RN

REGISTRO

Prazo para municípios apresentarem 
dados sobre seca acaba nesta quarta

José Aldenir / Agora RN

Sessenta municípios potiguares 
dos 148 incluídos no decreto de situ-
ação de emergência pela seca ainda 
não preencheram o Formulário de 
Informação do Desastre (Fide), do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, cujo prazo se encerra na 
próxima quarta-feira, 20. O docu-
mento é critério para que o Governo 
Federal faça o reconhecimento da 
situação de estiagem e colapso de 
abastecimento de água nas cidades 
e, assim, possa liberar recursos.

O preenchimento do Fide deve 
ser feito pelas Coordenadorias Mu-
nicipais de Defesa Civil (Comdecs) 
com dados referentes ao período de 
setembro de 2018 a março no que diz 
respeito aos problemas decorrentes 
da seca, como prejuízos na agricul-
tura e na pecuária. Segundo a Co-
ordenação Estadual da Defesa Civil, 
o município que não enviar as infor-
mações será prejudicado e poderá 
perder programas como o Garantia 
Safra, Operação Carro Pipa e ficará 

impedido de fazer refinanciamento 
de dívidas no Banco do Nordeste.

Todos os municípios inseridos no 
decreto estadual deverão realizar o 
preenchimento do Fide na Platafor-
ma do Sistema Integrado de Infor-
mações de Desastres (S2ID) no site 
www.s2id.mi.gov.br, até o dia 20, 
para que a Defesa Civil envie o pro-
cesso de pedido de reconhecimento 

federal. 
O Governo do RN decretou, por 

mais 180 dias, a situação de emer-
gência pela seca em 148 municípios, 
o que representa 88% dos municípios 
potiguares. O decreto foi publicado 
no Diário Oficial do Estado (DOE) de 
12 de março. Orientações podem ser 
obtidas nos telefones 98120-1297 e 
98189-9582.l

Sessenta municípios potiguares dos 148 incluídos no decreto de emergência

TRIBUTAÇÃO

IPTU das zonas Norte 
e Oeste de Natal vence 
nesta quarta-feira

Moradores das zonas Norte e 
Oeste de Natal devem ficar atentos 
ao calendário de pagamento do 
Imposto Territorial Urbano (IPTU). 
Todos os proprietários de imóveis 
nessas regiões têm até esta quarta-
feira, 20, para pagar a primeira 
parcela do imposto, ou quitar, à vista, 
o tributo. O parcelamento pode ser 
feito em até 10 vezes, com a última 
parcela vencendo em dezembro. 
Para os proprietários de imóveis das 
zonas Sul e Leste, a última parcela 
vence em novembro deste ano.

A Secretaria Municipal de 
Tributação (Semut) já emitiu 
e distribuiu os carnês para 
pagamento. Caso o contribuinte 
não tenha recebido o documento, é 
possível emitir os boletos no site da 
secretaria, no portal da Prefeitura 
de Natal. Para isso, basta acessar 
http://natal.rn.gov.br, clicar no 
quadro “IPTU 2018” e preencher as 
lacunas com informações do imóvel 
ou do proprietário.l
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Marinha do Brasil abre concurso 
com 54 vagas para nível superior 

CERTAME

José Aldenir / Agora RN

Prazo de inscrições para seleção pública segue até próximo dia 1º de abril; 
seleção é para homens e mulheres e a remuneração inicial é de R$ 11 mil 

A Marinha abriu 54 vagas em 
concurso para ingresso em seu Cor-
po de Engenheiros, com remunera-
ção que pode chegar a R$ 11 mil. As 
inscrições estão abertas até o dia 1º 
de abril, podendo ser realizadas pelo 
site www.ingressonamarinha.mar.
mil.br ou presencialmente, nos en-
dereços listados no edital.

Na área de jurisdição do Coman-
do do 3º Distrito Naval, as inscrições 
podem ser realizadas em Natal (RN), 
no Comando do 3º Distrito Naval; 
em Recife (PE), na Escola de Apren-
dizes-Marinheiros de Pernambuco; 
e em Fortaleza (CE), na Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Ceará.

Podem se inscrever no concurso 
homens e mulheres, brasileiros na-
tos, com menos de 36 anos até o dia 1° 
de janeiro de 2020, que tenham con-
cluído o ensino superior em uma das 
áreas oferecidas e que estejam em dia 
com as obrigações civis e militares.

As 54 vagas do concurso estão 

distribuídas nas áreas de Enge-
nharia Mecânica (11), Engenharia 
Elétrica (7), Engenharia Naval (6), 
Engenharia Civil (5), Engenharia 
Eletrônica (5), Engenharia de Pro-
dução (3), Engenharia de Sistemas 

de Computação (3), Engenharia de 
Telecomunicações (3), Engenharia 
Química (3), Arquitetura e Urbanis-
mo (2), Engenharia Cartográfica (2), 
Engenharia de Materiais (2) e Enge-
nharia Mecatrônica (2).l

Em Natal, as inscrições podem ser realizadas no Comando do 3º Distrito Naval

ESTUDO

Judicialização na saúde cresce 130% 
no País, mostra levantamento do CNJ

Fabio R. Pozzebom / Agência Brasil 

Um relatório sobre a judiciali-
zação na saúde aponta crescimento 
de aproximadamente 130% nas 
demandas de primeira instância 
entre 2008 e 2017. A pesquisa foi 
encomendada pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e o Poder 
Judiciário.

Problemas com os convênios fo-
ram a maior causa (30,3%) dos pe-
didos de processos relacionados ao 
assunto no País. Outros assuntos 
levados ao Judiciário nessa última 
década foram os pedidos de seguro 
em saúde (21,1%), saúde pública 
(11,7%), o tratamento médico-hos-
pitalar ou fornecimento de medi-
camentos (7,8%) e fornecimento de 
medicamentos (5,6%). Na segunda 
instância, planos de saúde respon-
dem por 38,4% e seguro, por 24,7%. 
Na primeira instância, são saúde 
pública (23%), planos de saúde 
(22,8%) e seguro (14%).

O ministro da Saúde, Luiz Hen-

rique Mandetta, disse que o Brasil 
lida, no Sistema Único de Saúde 
(SUS), com a judicialização de 
acesso pontual “de medicamentos 
que estão na rede nacional, de uma 
quantidade enorme de pequenas 
cirurgias, que são frutos da desor-
ganização do sistema, falta de infor-
matização e subfinanciamento”.

A pesquisa identificou 498.715 
processos em primeira instância, 
distribuídos entre 17 justiças esta-
duais e 277.411 processos de segun-
da instância, distribuídos entre 15 
tribunais estaduais, entre 2008 e 
2017. Na segunda instância, houve 
um salto de 2.969 processos em 2008 
para mais de 20 mil em 2017.l

Ministro Luiz Henrique Mandetta diz que judicialização no SUS é “pontual”

CONCURSO

Prefeitura de Macaíba 
publica novo edital do 
concurso esta semana

A Prefeitura de Macaíba vai 
anunciar nesta semana nova 
banca que será responsável pelo 
concurso público municipal. O 
executivo vai ofertar 627 vagas. 

O contrato com a Consulpam, 
banca anterior, foi rescindido, 
conforme consta no Diário Oficial 
do Município de sexta-feira, 15 de 
março de 2019.

Os candidatos que quitaram 
suas inscrições precisarão apenas 
atualizar seus dados cadastrais 
com a nova banca a ser anunciada. 

Ao todo, de acordo com o 
governo municipal, serão ofertadas 
236 vagas para nível médio e 391 
para nível superior, o que totaliza 
627 vagas.

Haverá um novo edital, novos 
prazos para inscrições e isenções e 
um novo cronograma de atividades. 
Todas as informações pertinentes 
serão transmitidas pelas mídias 
oficiais da Prefeitura de Macaíba. 
O certame terá acompanhamento 
da Defensoria Pública e Ministério 
Público do Estado do Rio Grande 
do Norte.

Além disso, o Município 
vai publicar novo edital com 
orientações para que candidatos 
possam solicitar a devolução dos 
valores pagos para inscrição no 
concurso público da Prefeitura. 
As regras são válidas para os 
candidatos que não quiserem mais 
prestar o concurso. O certame está 
suspenso por causa de problemas 
com a banca contratada para 
organizar o concurso. A taxa de 
inscrição cobrada foi de R$ 85 para 
cargos de nível médio e R$ 105 
para cargos de nível superior.

Segundo a Prefeitura, os 
interessados no reembolso da taxa 
de inscrição deverão preencher 
um formulário online que será 
disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura (www.macaiba.rn.gov.br).

A partir do primeiro dia 
útil após o fim do período de 
requerimentos de restituição das 
taxas pagas, serão contados até 30 
dias para que a restituição do valor 
pago seja realizada. l

José Aldenir / Agora RN

Prefeitura oferece 627 vagas
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Cidadãos de EUA, Canadá, Austrália
e Japão poderão vir ao Brasil sem visto

TURISMO

José Aldenir / Agora RN

Medida anunciada pelo governo federal - por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro - é 
unilateral, ou seja, cidadãos brasileiros continuam precisando de visto para entrar nos países citados

O governo federal publicou 
nesta segunda-feira, 18, no Diário 
Oficial da União, um decreto assi-
nado pelo presidente Jair Bolsona-
ro que dispensa o visto de entrada 
no Brasil para canadenses, aus-
tralianos, japoneses e norte-ame-
ricanos. A medida será anunciada 
oficialmente pelo presidente nesta 
terça-feira, 19, durante visita ofi-
cial aos Estados Unidos. O presi-
dente, acompanhado de sua comi-
tiva, está em Washington desde 
domingo, 17.

A dispensa de visto valerá para 
entrada no País para fins turísti-
cos, de negócio, esportivos ou artís-
ticos, sem intenção de estabelecer 
residência. As novas regras serão 
aplicadas para quem permanecer 

em território brasileiro por até 90 
dias, prorrogáveis pelo mesmo pe-
ríodo, desde que não ultrapassem 
180 dias a cada 12 meses. A dis-
pensa de visto, conforme disposto 
no decreto, passará a valer a partir 
de 17 de junho.

O empresário George Gosson, di-
retor de dois hotéis em Natal, come-
morou a notícia. Já o ex-ministro do 
Turismo Henrique Eduardo Alves, 
em publicação no Twitter, qualificou 
a medida como “um grave equívoco”.

Para George Gosson, não há a 
menor dúvida de que a desobrigação 
de visto para os referidos países “é 
um gargalo a menos entre os muitos 
que ainda existem à atração de mais 
turistas para o nosso destino”.

Já o ex-ministro foi na direção 

oposta. Escreveu ele na sua conta 
do Twitter: “Conceder isenção de 
visto unilateralmente desprestigia 
e fragiliza o País!”.

E acrescentou: “Tentei, como 
Ministro do Turismo, por apenas 
seis meses, temporário, diante das 
Olimpíadas que aconteciam! Mas o 
Ministério das Relações Exteriores 
não aprovou! Política Internacio-
nal. Respeitei! E hoje?”

Na opinião de Gosson, a deci-
são do presidente é providencial 
e chega tarde, uma vez que o be-
nefício da isenção do visto já be-
neficia a comunidade europeia e 
vários países sul-americanos, via 
Merconsul, estes sim com muitos 
cidadãos fortemente inclinados a 
trocar de País.l Setor turístico espera incremento

COOPECON/RN - COOPERATIVA DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

CNPJ: 29.797.257/0001-06 - NIRE: 24400011182

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da COOPECON/RN - COOPERATIVA DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE, no uso das atribuições conferidas pela alínea “d” do art. 60 do Estatuto Social da Cooperativa, 
convoca os cooperados, que nesta data totalizam 22 (vinte e dois), para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, que serão realizadas fora da sede da cooperativa, para me-
lhor acomodação de seus cooperados, no Auditório do Conselho Regional de Economia do Rio Grande 
do Norte (Corecon-RN), situado na Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59.025-400, 
no dia 29 de março de 2019 (sexta-feira), em primeira convocação às 13h (treze horas), com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 14h (quatorze 
horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e persis-
tindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 15h (quinze 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 2018, compreendendo: a) Re-
latório de Gestão; b) Balanço Geral; 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, 18 de março de 2019.

Sérgio Costa Gomes Neto
Presidente
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“O terrorismo é a 
guerra do pobre 

e a guerra é o 
terrorismo do rico”

(Leon Uris)

>> Mortes. Morreu no sábado 
o produtor musical Fabian 
Matus (à direita da foto), o 
único filho da saudosa cantora 
argentina Mercedes Sosa, em 
consequência de um câncer 
de pulmão. Tinha 60 anos. E 
morreu na segunda-feira o 
guitarrista americano Dick 
Dale, considerado criador 
do gênero surf rock e tendo 
eternizado a versão da canção 
grega Misirlou, tema do filme 
Pulp Fiction. Tinha 81 anos. 

>> Namor. Uma inadvertida 
postagem no Twitter do cineasta 
Scott Derrickson atiçou os ânimos 
dos fãs dos heróis da Marvel. 
Convidado para dirigir o segundo 
filme do Dr. Estranho (dirigiu 
o primeiro), Derrickson deixou 
escapar a ideia de inserir o poderoso 
Namor (o príncipe submarino) na 
nova aventura.

A amável leveza de ser
Começou jogando uma bolinha 

quando criança, e jogou um bolão 
quando cresceu. O ex-lateral es-
querdo Anchieta brincava com o 
amigo Rui Barbosa no barro da Rua 
Alberto Silva, em Lagoa Seca, tro-
cando chutes de canhota numa bo-
linha de borracha vermelha, como 
tenistas na arena aberta de uma 
vacaria.

Rui foi ajudar o pai, vendendo 
leite de bicicleta ou carroça de bur-
ro, e Anchieta se deixou levar pelos 
encantos do futebol. Entrou no mo-
desto Atlético Potiguar e logo foi ser 
campeão inconteste no belo time do 
Alecrim de 1968, aquele que nesse 
mesmo ano hospedou na ponta di-
reita um tal de Mané Garrincha.

Nos torneios de caixinhas de 
fósforo de 1970, sucesso de público 
nas calçadas do bairro das Quintas, 
era dureza escolher o melhor lateral 
esquerdo, já que os times das figuri-
nhas dos produtos Weston dificulta-
vam a escolha entre Marinho Chagas 
(ABC), Cosme (América), Everaldo 
(Brasil) e Anchieta (Alecrim).

No campeonato de verdade, que 
rolava no gramado do Juvenal La-
martine, o galego Marinho arreben-
tou naquele ano e atraiu a atenção do 
Náutico, que o levou por curto tem-
po, vendendo-o para o Botafogo. A 
melhor alternativa do mais querido 
na chaga aberta pelo gênio foi tirar 
Anchieta do time periquito.

Podia até não jogar a exuberân-
cia da “bruxa”, mas não permitiu 
sentimento de orfandade quando 
os olhares da frasqueira se dirigiam 
para o lado esquerdo do time. Joga-
va com a disciplina de um “kung fu 
negro”, como disse uma vez o saudo-
so Hélio Câmara diante da precisão 
suave em anular os atacantes.

Tinha em campo a leveza das 
relações extracampo, jamais me-
teu a botina com deslealdade, nem 
lançou desaforos aos adversários e 
muito menos aos árbitros. Nunca 
em toda a carreira tomou um cartão 
vermelho, e só não ganhou o Troféu 
Belfort Duarte de disciplina porque 
as súmulas da FNF sumiram.

Na memória afetiva de todas 
as torcidas potiguares e no teste-
munho de quem acompanhou de 
perto os muitos campeonatos do seu 
tempo de jogador, Anchieta será 
lembrado como um gentleman com 
a bola e com os amigos, uma figura 
de uma leveza quase religiosa, dig-
na do trocadilho “Padre Anchieta”.

Depois da carreira, reencon-

trou o amigo da bolinha vermelha, 
Rui Barbosa, este na condição de 
empresário, dono da companhia de 
vigilância Emserv, que se tornou o 
primeiro time-empresa do futebol 
amador do RN, onde ambos volta-
ram a jogar. Por anos, foi um exímio 
e cuidadoso motorista do amigo.

No ano de 1992, meu saudoso 
amigo Ismael Wanderley me con-
vidou para atuar na propaganda 
da campanha da sua então esposa, 
Ana Catarina, candidata a prefeita 
de Natal. Foi disponibilizado pa-
ra meu uso diário um automóvel 
Voyage azul, aos cuidados de um 
motorista. Era ele, Anchieta.

Convivi durante a eleição da-
quele ano diariamente com o cra-
que mais vezes do que com meus 
familiares. Almoçávamos e jantá-
vamos juntos todos os dias, onde 
ele ouvia meu leriado de jornalista 
bocudo numa paciência de monge. 
E como nos avisos dos ônibus, ele, 
o motorista, só falava somente o 
necessário.

Uma vez minhas irmãs dei-
xaram um recado no comitê da 
campanha. Anchieta anotou: papai 
passou mal em Currais Novos, onde 
tinha ido, sem autorização médica 
nem de mamãe, visitar parentes. O 
seu médico avisou que ele não pode-
ria retornar em ônibus, só de ambu-
lância ou automóvel de passeio.

Eu quase em pânico com a in-
disponibilidade de ambulâncias, aí 
Anchieta começou a falar, e muito, 
me acalmando e dando a solução. 
Ele iria com minha irmã e traria 
papai, eu só precisava autorizá-lo, 
já que o Voyage estava sob minha 
responsabilidade. Os três anos de 
sobrevida do velho eu devo a ele.

Liguei pra Rui Barbosa, que 
estava triste com a ausência do 
amigo. Eu também fiquei; e com o 
coração feito uma bolinha vermelha 
de saudade.

>> Fracasso.  Por mais legítimo 
e urgente seja defender a 
manutenção da Lava Jato, há 
outros componentes responsáveis 
pelo fiasco das manifestações do 
domingo em todo o Brasil. O tom 
político para-partidário imposto 
pelos procuradores de Curitiba 
nas redes sociais. O público sabe 
diferenciar.

>> O Supremo. No ranking 
das nomeações, eis o STF: Celso 
de Mello nomeado por Sarney; 
Marco Aurélio por Collor; Gilmar 
Mendes por FHC; Lewandowski, 
Carmen Lúcia e Dias Toffoli 
nomeados por Lula; Luiz Fux, 
Edson Fachin, Rosa Weber e 
Roberto Barroso por Dilma e 
Alexandre Moraes por Temer. 

>> Nobel da Paz. Ela tem só 
16 anos e pode ganhar o prêmio 
da academia sueca, tornando-se 
a mais jovem personalidade a 
conquistar um Nobel. A sueca 
Greta Thunberg foi indicada 
por seu ativismo em favor do 
meio ambiente e de combate ao 
aquecimento global. Trump e 
Lula também foram indicados.

>> Grafites. Após o sucesso 
estrondoso da intervenção 
cromática no Beco da Lama, 
a prefeitura do Natal prepara 
novas ações com os artistas em 
outros locais da cidade. Um 
grande muro na rua Historiador 
Tobias Monteiro, um point 
cultural da zona sul em Morro 
Branco, poderá entrar na pauta 
de Álvaro Dias.

>> Diplomas. Na plenária de 
hoje do Conselho Estadual de 
Cultura, o crítico de cinema 
Valério Andrade prossegue com 
as homenagens pelo trigésimo 
aniversário do Festival de 
Cinema de Natal, diplomando 
o jornalista Flávio Marinho e o 
ex-deputado Nelson Freire, pelo 
apoio sempre dado ao evento.

>> O chinês. Como já fez na 
África com o Pantera Negra, 
agora a Marvel vai atacar no 
mercado da China resgatando 
o herói Shang Chi, personagem 
criado em 1973 inspirado em 
Bruce Lee e no seriado Kung Fu 
com David Carradine. Estreou 
no Brasil pela Ebal em 1974. 
Vem aí o filme do filho de Fu 
Manchu.
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...do portal UOL: “Em 
Brasília, Carlos Bolsonaro 
visita deputados e 
‘despacha’ pedidos de 
Bolsonaro”;
 
...de Ciro Gomes: “Estatal 
da Noruega compra 
campos de petróleo 
no Brasil. Estatal 
da Espanha compra 
aeroportos no Brasil. 
Tudo a preço de banana. 
E assim vão entregando 
nossas riquezas, nossas 
potencialidades, nosso 
país”;
 
...do jornalista Kennedy 
Alencar: “Despreparo em 
todas as áreas do governo. 
Leviandade e ‘pouca 
inteligência’ são as marcas 
de uma administração 
que não tem 100 dias. Não 
enxergar isso é escolha 
q custará caro ao Brasil. 
Asneiras divertem mas 
não entregam resultado na 
vida real”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Reforma de mão única. Ex-
deputado federal, Ney Lopes de Souza 
acredita que a reforma da previdência 
da forma exata como foi apresentada 
pelo Governo Bolsonaro ao Congresso 
Nacional tem pesos diferentes para os 
mais ricos e para a classe média e os 
mais pobres. Para o ex-parlamentar 
e advogado, a proposta assinada pelo 
potiguar Rogério Marinho, secretário de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, atingirá duramente a classe 
trabalhadora, rural, de serviço público e 
até pequenos empresários, ao contrário 
do que acontecerá com os grandes 
empresários e milionários brasileiros.  
“Não sou contra a reforma, acho que ela 
tem que ser feita sob pena das contas 
nacionais não fecharem. Mas por que 
não taxam as heranças milionárias? Me 
parece que essa proposta que está no 
Congresso é o que eu chamo de ‘proposta 
de mão única’”, afirmou Ney Lopes.

>> Animais em pauta. A Assembleia 
Legislativa realiza nesta terça-feira (19), 
às 14h, audiência pública para discutir 
ações voltadas para a causa animal no 
Rio Grande do Norte.  Proposto pelo 
deputado Sandro Pimentel (PSOL), o 
debate “Como fomentar políticas públicas 
de defesa dos animais, numa perspectiva 
de Saúde Pública?” acontecerá na sede do 
Legislativo Potiguar. “Estamos trazendo 
essa pauta para o Legislativo Estadual 
para que a causa animal passe a figurar 
dentro da Administração Pública do RN, 
tanto no Executivo quanto no Legislativo. 
Já fizemos mudanças nessa área a nível 
municipal, em Natal, e agora queremos 
fazer o mesmo para o estado”, justificou 
Sandro Pimentel. 
 
>> Objetivo. Uma das metas da 
audiência é a de criar um compromisso 
com o Governo do Estado a fim de 
desenvolver uma coordenadoria para 
o cuidado animal, dentro da estrutura 
pública de governo.

>> Emprego. A senadora Zenaide 
Maia parece empenhada na geração 
de empregos, principalmente para os 
jovens recém-formados. Zenaide será 
relatora, nesta terça (19), na Comissão 
de Assuntos Sociais favorável ao Projeto 
de Lei nº 352, que determina a absorção 
pelo Sistema de Saúde, de profissionais 
da área recém-formados na rede pública 
de ensino. Além disso, a parlamentar já 
apresentou de sua própria autoria um 
substitutivo a esse projeto, que torna 
obrigatório a todos os recém graduados 
em instituições públicas, ou cursos 
financiados com recursos do governo, a 
prestarem serviços públicos pelo menos 
por um ano em suas respectivas áreas de 
formação.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
>> Arezzo feliz. Patrícia 
Porto recebe, nesta quarta, 
uma boa turma em torno do 
Dia da Felicidade Arezzo. 
A programação consta de 
palestra, às 17h da consultora 
de moda Chris Ricci no Natal 
Shopping. O Boticário participa 
da celebração. E, a partir das 
15h, tem sessão de make up 
para convidadas. 
 
>> Cinema. Reforçando sua 
estratégia de marca associada 
a entretenimento, a TIM 
apoia mais uma produção 
audiovisual 100% brasileira. 
O filme “Cine Holliúdy 2 - a 
chibata sideral”, franquia 
de sucesso em público e 
crítica, conta com a atuação 
de conhecidos nomes da 
teledramaturgia nacional 
como Edmilson Filho, Milhem 
Cortaz, Samantha Schmütz, 
Miriam Freeland e Chico Diaz. 
A pré-estreia oficial no Rio 
Grande do Norte será nesta 
terça-feira, 19, às 21h, no 
Cinemark Shopping Midway 
Mall.

O antenado da moda Augusto Bezerril 
no lançamento Swarovski no Midway

Empresária Alcyone 
Nóbrega, com a 

sua assessora de 
imprensa Marina Lino, 

comemorando o sucesso 
da inauguração da 

nova Brinkids no Natal 
Shopping

Deputado federal General 
Girão em reunião com, 
neste sábado (16), com 
o Diretório Estadual do 
Partido Social Liberal 
(PSL) do Rio Grande do 
Norte e um grupo de 
advogados. A reunião 
discutiu o Projeto de Lei 
Anticrime do Governo 
Federal. Estiveram 
presentes o presidente 
do PSL no Estado, 
Coronel Hélio Oliveira, 
o secretário geral do 
partido, General Araújo 
Lima, e o Procurador da 
República Kleber Martins

Desfile Burberry Inverno  
2020, em Londres

Cedida Instagram

Instagram

Assessoria
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Estará mais exigente e não irá se satisfazer com 
resultados mínimos no serviço. Com bastante 
pique, poderá ter ideias originais em relação à 
sua grana. A dois, espere prazer e sedução.

Intuição à flor da pele! Em relação aos seus 
projetos profissionais, vai se mostrar mais 
exigente. Algo ou alguém em que acreditava 
muito poderá surpreender. 

Agarre a oportunidade de se dar bem no seu 
serviço, deixando sua simpatia em evidência. É 
possível que viva novas experiências com prazer. 
No namoro, uma insegurança talvez surja.

Vai se destacar no trabalho e encerrar tarefas ou 
situações que não funcionam mais. Bom clima 
em casa! Pessoa que desperta seu interesse 
estará a fim de paixão: não perca essa chance!

Você estará detalhista com seu orçamento, e não 
vai misturar vontade com necessidade. Bom dia 
para passar por entrevista de emprego. No amor, 
vai querer uma relação justa e perfeita.

Terá inspiração para se dar bem no seu trabalho: 
abra-se para as novidades e não se precipite na 
hora de tomar decisões! Uma pessoa jovem vai 
fazer seu coração bater mais forte.

Seus projetos poderão sair da gaveta e não é 
improvável que troque de emprego. Junto às 
pessoas, você estará bem exigente. Se tiver 
interesse em alguém em especial, não fará rodeios.

Fase de renovação e empenho! Talvez se isole 
um pouco. Se espera resultado da Justiça, deve 
receber boa notícia. Viagem favorecida. Se já 
tiver alguém, estarão ainda mais unidos.

Com foco, conseguirá dar conta das suas 
tarefas no emprego. Vai revelar organização ao 
mexer com suas contas. Caso esteja só, seu 
coração estará disponível para encontros.

Espere sorte se desenvolve atividade 
profissional com familiar. Terá bom-senso para 
empreender sua grana. Se tiver compromisso, o 
momento é aproximação e confiança.

Se usar sua percepção afiada, vai se destacar no 
trabalho. Bom dia para fazer novos contatos e, 
inclusive, encontrar vagas de emprego. Saberá 
abrir seu coração para a pessoa amada.

Você terá bons resultados nos estudos. Terá 
facilidade para prestar concurso ou participar 
de treinamento. Talvez suas emoções oscilem. 
A paixão vai rondar seu romance.

Luz diz a Gabriel que já sabe de todos os seus segredos. Aranha flagra Stella cuidando de Júnior e acredita 
que os dois estão tendo um relacionamento. Feliciano comunica a Gabriel que deixará a Irmandade por um 
tempo. Guilherme descobre que Mirtes é a autora das mensagens do Tarja Preta. 

 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)

Piedade e Padre Luiz se emocionam. Alain explica a Priscila sobre a prisão de Isabel. Gilson corteja Gentil, 
e Américo se incomoda. Cris/Julia se despede de Piedade. Gustavo impede que Otávio e Augusto cheguem 
à prisão onde está Danilo. Alain decide fazer contato com Letícia. 

ESPELHO DA VIDA

No jantar oferecido por Mercedes, Vanessa surpreende a todos ao aparecer como Duquesa. Jerônimo 
fica atônito ao ver que a ex-amante retornou poderosa. Mercedes alerta Jerônimo sobre o Duque e diz 
que ele é muito perigoso. Jerônimo teme que Vanessa faça algo contra ele. 

VERÃO 90

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SENILCEAR
CAMADAR
HAOLHAR

CORRETONE
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GUINADAITO
MEMAAREAR
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4/moon. 5/arear — senil. 6/arcano — borrão. 7/guinada.

Anitta usou os Stories de seu 
Instagram no sábado, 16, para fa-
zer um vídeo enquanto usava uma 
máscara de inalação para recuperar 
a voz e continuar trabalhando.

A cantora desabafou, falando 
que está muito cansada e alegou 
que, se perguntassem seu nome 

ou quanto pe 2+2, ela não saberia 
responder. “Às vezes eu fico me per-
guntando ‘vale a pena?’, porque eu 
tô cansada viu.. meu pé tá em carne 
viva”, disse ela.

No vídeo, ela continuou dizendo 
sobre deixar tudo de lado. “Tem ho-
ra que você pensa ‘chega chega, vou 

deixar pra lá tudo’, vou jogar tudo 
pro alto e vou deitar, dormir! Cara-
ca, que noite, viu..”, completou ela.

Anitta fez, ainda, uma série de ví-
deos bem humorados reclamando de 
algumas espinhas e comendo batata 
frita de madrugada por ser a única 
coisa disponível no momento.l

Anitta reclama de cansaço: “Vale a pena?”
VIDA DIFÍCIL

Instagram / Reprodução

Ela disse que tem tido agenda cansativa

Cantora gravou vídeo no Stories do Instagram enquanto fazia inalação para se recuperar
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
 

JVC COMERCIAL LTDA – POSTO CARAÚ    – CNPJ nº 35.298.330/0007-85 torna 
público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 
13/03/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para funcionamento 
de um Posto de Combustível na AVENIDA INDUSTRIAL JOÃO FRANCISCO DA 
MOTTA  3459   – FELIPE CAMARÃO - NATAL /RN, ficando estabelecido um prazo 
de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL
HOMEO CLINICA MÉDICA GESTÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ: 
06.289.564/0001-72, torna público, conforme a resolução CONAMA nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 07/11/2018, através do Processo Administrativo nº 033337/2018-42, a Licen-
ça ambiental de Operação para o funcionamento de um Centro Comercial, composto por 08 
lojas, com área construída de 471,86m² em um terreno de 703,04m², situado na Rua Jundiaí, 
322 esquina com Av. Deodoro da Fonseca, Tirol, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 
05(cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

LICENÇA AMBIENTAL
MEI HSUEN KIANG, inscrita no CPF 914.170.074-00, torna público, conforme re-
solução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 19/02/2019, através do 
Processo Administrativo Nº 00000.006030/2019-50, a Licença Ambiental de Instala-
ção para o funcionamento de um restaurante com área construída de 369,92 m2 em 
um de terreno 600 m2 , situado na Rua Ângelo Varela, nº1046, bairro Tirol, Natal/
RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 
10.797.331/0001-58 torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO para Transportes de Carga Perigosas, 
localizado na Rua Av. Wilson Rosado, s/n, Bairro Abolição, CEP: 59.612-625, Mossoró/RN.

SÉRGIO LEITE DE SOUSA
PROPRIETÁRIO

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE NATAL -  CNPJ 08. 28.946/0001-78

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital ficam os associados deste Sindicato em Pleno exercício de seus direitos 
estatutários, convocados para constituírem Assembléia Geral Ordinária que será instalada em 
27 de março de 2019, na sede do Sindicato, sito à rua Frei Miguelinho, 29, no Bairro da Ribeira, 
nesta Capital, às 08:30, horas em primeira convocação havendo número legal ou trinta (30) 
minutos após em segunda convocação com qualquer número de associados presentes, para 
discutirem e deliberarem sobre o seguinte:  ORDEM DO DIA
1) Prestação de Conta do Exercício de 2018
2) Previsão Orçamentária referente a 2019
3) Parecer do Conselho Fiscal

Natal/RN, 19 de março de 2019
LENILTON FONSECA CALDAS

Presidente

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE - CNPJ 08.429.821/0001-50 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os empregados nas industrias de materiais plásticos, laminados, compósitos e afins do 
RN, convocados a participarem de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar na sede da 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do RN, a Avenida Bernardo Vieira, 576 – Quintas – 
Natal-RN, (e outros locais designados), no dia 25 de março de 2019, às 14h00 horas em primeira 
convocação, com número legal, ou às 15h00 horas em segunda convocação, com qualquer nú-
mero, para discutir a seguinte Ordem do dia: a) Discutir e aprovar a Pauta de Reivindicações para 
renovação da convenção coletiva 2019; b) Autorizar a diretoria instaurar Dissídio Coletivo de Traba-
lho; c) Autorização prévia e expressa para recolhimento da contribuição assistencial ou outra forma 
de custeio. Natal-RN, 18 de março de 2019. Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente.

TRANSCOOP – COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES, CAÇAMBAS, TRATORES, 
MÁQUINAS E SIMILARES - CNPJ 07.721.951/0001-07

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Cooperados da TRANSCOOP – Cooperativa dos proprietários de 
caminhões, caçambas, tratores, máquinas e similares, para se reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 29 de março de 2019 na sede da Cooperativa situada na 
Avenida Acaraú, 36 C-A– Igapó – Cep: 59.108-000 - Natal/Rn,  às 17:00 horas em primeira 
convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ou se não alcançado o quó-
rum legal,  às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos 
associados, ou ainda às 19:00 horas em terceira e última convocação com presença de 10 
(dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA. 1) Prestação de Contas 
dos Órgãos de Administração do exercício de 2016/2017/2018, acompanhadas do parecer do 
Conselho Fiscal compreendendo a) Relatório da Gestão b) Balanço Geral c) Demonstrativo das 
sobras apuradas e parecer do Conselho Fiscal d) Plano de atividade para o exercício seguinte 
2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios 3)Elei-
ção do Conselho Fiscal e respectivo suplentes para o exercício de 2018/2019. 4)Outros assun-
tos de interesse social. Para efeito de aferição do quórum informo que o total de Cooperados 
em exercício na presente data é de  56 (Cinquenta e seis) associados. 

Natal, 18 de março de 2019
Francisco Carlos Pereira de Souza -  Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL   ORDINÁRIA
O Presidente da COOPROFAHRN – Cooperativa de Consumo dos Propagandistas, Propagan-
distas vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares do Estado do Rio 
Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus coopera-
dos, que nesta data somam 20 (vinte), para se reunirem em Assembleias Geral Ordinária, que se 
realizarão na sede da Cooperativa, sito a Rua Silvio Pélico  nº 190. sala 101, Bairro do Alecrim, nesta 
cidade  no dia 29 de Março de 2019. A Assembleia Geral Ordinaria realizar-se-á às 14.h (Quartoze 
horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados, 
em 2ª (segunda) convocação às 15.h (quinze horas), com a presença de metade e mais um dos 
cooperados e persistindo a falta de quórum legal em 3ª (terceira) e ultima convocação às 16.h (De-
zesseis horas), no mesmo dia e local com a presença de 10 (dez) cooperados. A Assembleia Geral 
Ordinária realizar-se-á às 14.h (Quatorze horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) do número de cooperados, em 2ª (segunda) convocação às 15.h (Quinze horas), 
com a presença de metade e mais um dos cooperados e persistindo a falta de quórum legal em 3ª 
(terceira) e ultima convocação às 16h (dezesseis  horas), no mesmo dia e local com a presença de 
10 (dez) cooperados a fim de deliberarem sobre as seguintes ORDENS DO DIA:. A 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 e demais demonstrativos 
e parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas; III – Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal; IV – Fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal; V – Plano de Trabalho para 
o ano de 2019; VI- Outros assuntos de interesse social.

Natal (RN), 19 de março de 2019 
Marcio Glay Oliveira da Silva -  Presidente.

COOERN - COOPERATIVA DE EDUCADORES DO RIO GRANDE DO NORTE 
CNPJ: 02.473.001/0001-89 - NIRE: 24400002787

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da COOERN - COOPERATIVA DE EDUCADORES DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições conferidas pelo inciso V do art. 51 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os cooperados, 
que nesta data totalizam 37 (trinta e sete), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assem-
bleia Geral Extraordinária, que serão realizadas fora da sede da cooperativa, para melhor acomodação de 
seus cooperados, na Sala de Treinamento 01 do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado do Grande do Norte - Sescoop/RN, situada na Avenida Jerônimo Câmara, 2994 - Nazaré - Natal/
RN, CEP 59060-300, no dia 30 de março de 2019 (sábado), 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 coopera-
dos; 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 2018, compreen-
dendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer 
do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição dos compo-
nentes 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 - Alteração do endereço da sede da cooperativa; 
II - Reforma do Estatuto Social; III - Outros assuntos não deliberativos de interesse social. 

Natal/RN, 19 de março de 2019.

BRASILICIO FRANCISCO CAMPOS FILHO
Presidente

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00004/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contrata-
ção de empresa para locação de serviços de ambulância (suporte básico e avançado) 
com profissional para atender a Unidade B29 do SEST - Natal/RN, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 03/04/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 02/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00003/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contra-
tação de serviços laboratoriais para realização do exame toxicológico de larga janela 
de detecção para atender a Unidade B29 do SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 03/04/2019 ás 15h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 02/04/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação



16 ESPORTES TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br 19.03.2019

Governo do Rio anuncia rompimento 
da concessão do Estádio Maracanã

TOMOU DE VOLTA

Maracanã / Divulgação

Governador Wilson Witzel disse que a decisão foi tomada por descumprimento do contrato por parte 
da concessionária Complexo Maracanã, que terá de deixar o Maracanã em no máximo trinta dias

O Governo do Estado do Rio de 
Janeiro anunciou nesta segunda-
-feira, 18, que vai decretar no Diário 
Oficial desta terça-feira, 19, a ca-
ducidade do contrato de concessão 
do Estádio Jornalista Mário Filho, 
o Maracanã. O governador Wilson 
Witzel disse que a decisão foi toma-
da por descumprimento do contrato 
por parte da concessionária Comple-
xo Maracanã Entretenimento S.A.

Segundo o governo estadual, a 
concessionária não paga as parcelas 
de outorga previstas no contrato de 
concessão desde maio de 2017, o que 
gerou uma dívida de R$ 38 milhões 
com os cofres públicos.

Além disso, a concessionária 
não renovou a garantia, que deveria 
cobrir os pagamentos ao Estado em 
caso de falta. O governo também 

decidiu punir a concessionária e 
suas controladoras com dois anos de 
inidoneidade, o que impede que elas 
assinem outros contratos com o po-
der público.

“Estão usando um equipamento 
do Estado, não estão pagando e, pior, 
os clubes estão reclamando. Tudo er-
rado”, disse o governador.

Com a publicação da caducidade 
nesta terça-feira, a concessionária 
terá que deixar o estádio em até 30 
dias, e a administração será assumi-
da pelo Estado do Rio de Janeiro por 
meio de uma Comissão Consultiva, 
com sete membros.

O governo trabalha na elabora-
ção de uma permissão de uso para 
que o estádio possa ser administrado 
enquanto um novo modelo de parce-
ria público-privada é preparado.l Estádio recebeu final da Copa do Mundo de 2014, entre Alemanha e Argentina

Goleiro destaca trabalho da fisiologia do clube na recuperação de atletas

TRÊS COMPETIÇÕES

Edson destaca superação do grupo
e garante ABC vivo nas competições

José Aldenir / Agora RN

A maratona de jogos do ABC 
não para. No último domingo, 17, 
o alvinegro entrou em campo pelo 
segundo turno do Campeonato Poti-
guar, contra o Santa Cruz de Natal, 
na Arena das Dunas, e saiu com a 
vitória pelo placar de 1 a 0. Foi o 20º 
jogo abecedista em pouco mais de 
dois meses.

O goleiro Edson, um dos líderes 
do elenco abecedista, comentou o 
trabalho que vem sendo feito pela 
comissão técnica para recuperar o 
grupo e destacou a entrega e com-
promisso dos jogadores.

“Não está sendo fácil. Não dá 
para ter descanso, uma semana 
cheia de trabalho. Temos que elogiar 
o trabalho da nossa comissão, da 
fisiologia, na recuperação dos atle-
tas. Nós não somos máquinas. Está 
havendo uma entrega muito grande 
de todos e, felizmente, os resultados 
estão vindo”, ressaltou o paredão al-
vinegro.

Edson lembrou que o ABC se-
gue bem nas três competições que 
disputa: Campeonato Potiguar (do 

qual foi campeão no 1º turno), Copa 
do Brasil (está na 3ª fase) e Copa do 
Nordeste (é o 3º colocado do Grupo 
B). “Apesar de todo desgaste, da 
superação, como falei, conseguimos 
mais um resultado importante, que 
nos mantém vivos na briga pelo 
segundo turno do Estadual. Vamos 

seguir trabalhando firme, com os pés 
no chão, para buscarmos os nossos 
objetivos”, afirmou.

O ABC volta a campo pelo Cam-
peonato Potiguar na quarta-feira, 
20, quando enfrentará o ASSU, às 
20h30, no Frasqueirão, jogo atrasa-
do da 3ª rodada do returno.l

SEGUNDO TURNO

América vence Força e 
Luz por 2 a 0 e volta à 
liderança da Copa RN

O América voltou a vencer a 
reassumiu a liderança da Copa 
Rio Grande do Norte, equivalente 
ao segundo turno do Campeonato 
Potiguar. Com gols de Hiltinho e 
Max, o alvirrubro derrotou o Força e 
Luz no sábado, 16, pelo placar de 2 
a 0, na Arena das Dunas.

Com os três pontos 
conquistados na Arena, o América 
chegou aos 12 pontos em cinco 
jogos disputados e atingiu a ponta 
da tabela no segundo turno. A 
equipe alvirrubra é seguida pelo 
Potiguar, também com 12 pontos 
e cinco jogos, pelo Globo, com 11 
pontos em seis jogos, e o ABC, que 
tem 7 pontos em quatro jogos.l

José Aldenir / Agora RN

Torcida alvirrubra comemora


