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Potiguares buscam passagens
aéreas mais baratas fora do RN

Juiz sugere que crimes caíram
porque facções fizeram acordo

Em Fortaleza ou João Pessoa, bilhetes para Sul
e Sudeste do País saem até 80% mais baratos.

Magistrado de Execuções Penais disse esperar que redução
de homicídios se deu por trabalho das forças do Estado.
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Mais de 11 mil agressões
a mulheres sem julgamento
Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que Rio Grande do Norte tinha, em 2018, 11.261
processos de violência doméstica aguardando sentença no Tribunal de Justiça. Casos vêm aumentando.
José Aldenir / Agora RN
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Procurador-geral, Eudo Leite

Barragem Armando R. Gonçalves
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RECURSOS HÍDRICOS 07

Ministério Público
do RN age para evitar
redução de salários
de seus membros
Projeto de lei complementar enviado
pelo procurador-geral de Justiça
determina estabilidade nas funções
mesmo que Judiciário seja alterado.

Construída sobre o rio Potengi, ponte liga zona Norte à zona Oeste de Natal

Ponte de Igapó entra em
situação de emergência
DNIT aponta que estrutura apresenta comprometimento
em diversos pilares; licitação vai reformar equipamento.

Com chuvas, volume
das barragens deve
chegar aos 50% da
capacidade, diz Igarn
Se situação se confirmar, Rio
Grande do Norte poderá melhor
situação de abastecimento desde
2013. Previsão é de chuvas.
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Ministério Público Estadual ingressou com uma ação civil
pública na Justiça para impedir a ampliação do desmatamento
de mata nativa que está sendo autorizado pelo Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), mediante
pagamento de taxa e sem a correspondente reposição florestal. As
investigações estimam que o órgão estadual já deixou de exigir
a reposição florestal de uma área estimada de pelo menos 525,15
hectares, o que corresponde a 736 campos de futebol ou quase metade
da Unidade de Conservação Estadual do Parque das Dunas.

>> Oásis. Entre os nomes mais
cotados para assumir a Secretaria
Municipal de Educação, está o da
professora Cláudia Santa Rosa,
que era secretária estadual de
Educação no governo Robinson
Faria (2015-2018). Apesar da
crise no governo passado, a
gestão de Santa Rosa se destacou,
sobretudo na ampliação do ensino
em tempo integral no Estado.
Uma espécie de oásis em meio
ao caos administrativo vivido
e deixado pela administração
passada.
>> Fisco. Empresas que têm
alguma pendência fiscal junto
ao Governo do Estado devem
regularizar sua situação até o dia
31 de março. As empresas que não
normalizarem a situação dentro
do prazo, informa a Secretaria
de Tributação, poderão ficar com
inaptidão da inscrição estadual,
o que as impede de emitir nota
fiscal eletrônica e fazer compras de
mercadorias.
Alex Viana

Edilson Viana

Diretor Editor

Diretor Administrativo

Tiago Rebolo

Lissandra Viana

Editor Geral

Diretora Financeira

Contaminam o
ambiente de um
debate que se mostra
difícil e alvo de muita
distorção”

>> Falta pouco. O ministro da
Economia, Paulo Guedes, disse que
falta garantir mais 48 votos para
a aprovação do projeto de reforma
da Previdência na Câmara. Em
entrevista ao jornal O Estado de
S. Paulo, o ministro informou que
o mapeamento do governo indica
que 160 deputados já declararam
publicamente apoio à mudança nas
regras de aposentadoria. Outros
100, segundo ele, já indicaram ao
Palácio do Planalto que votarão a
favor da reforma.

Diagramação e Design

Pedidos de falência
recuam 11,7% no
acumulado em 1 ano

> Desigualdade. Um estudo
feito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) mostra que as mulheres
ganham menos do que os
homens em todas as ocupações
selecionadas na pesquisa.
Mesmo com uma queda na
desigualdade salarial entre
2012 e 2018, as trabalhadoras
ganham, em média, 20,5%
menos que os homens no País.

>> Corredores vazios. Um
novo método de triagem nos
atendimentos esvaziou os
corredores do Hospital Walfredo
Gurgel, a maior unidade de saúde
da rede pública do Rio Grande do
Norte. Também não há unidade,
segundo a coluna apurou, pacientes
internados em macas. Segundo
a Secretaria de Saúde Pública, o
esvaziamento dos corredores se
deu principalmente por causa da
transferência da linha de cuidado
dos pacientes da especialidade de
cirurgia vascular para o Hospital
Ruy Pereira.

David Freire

QUEDA

Deputado Elmar Nascimento (BA), líder
do DEM na Câmara, sobre polêmicas do
governo Jair Bolsonaro que prejudicam
votação da reforma da Previdência

>> É piada. No Dia Internacional
da Mulher, o presidente Jair
Bolsonaro fez uma piada e disse
que “pela primeira vez o número
de ministros e ministras está
equilibrado num governo”. Em
sua gestão, há apenas duas
mulheres no comando de um total
de 22 pastas. “Cada uma das duas
mulheres (ministras), equivale por
dez homens”, disse Bolsonaro, em
tom de brincadeira.

Pauta e Chefia de Reportagem

Economia mostra recuperação

Wilson Dias / Agência Brasil

>> Estilo próprio. Aos poucos,
o prefeito Álvaro Dias vai
imprimindo seu estilo de gestão
na Prefeitura do Natal. Prestes
a completar um ano como chefe
do Poder Executivo, Álvaro faz,
paulatinamente, mudanças
nas secretarias e demais cargos
de confiança. A mais recente
alteração aconteceu na Secretaria
de Educação, de onde saiu a
professora Justina Iva. Carlos
Castim é o secretário interino
enquanto se define o nome do
substituto.
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Taxa do desmatamento
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Os pedidos de falência
recuaram 11,7% no acumulado
em 12 meses, segundo dados
com abrangência nacional
da Boa Vista. Mantida a base
de comparação, as falências
decretadas registraram alta de
0,7%, os pedidos de recuperação
judicial caíram 6,5% e as
recuperações judiciais deferidas
apresentaram aumento de 3,8%.
Na comparação mensal os
pedidos de falência avançaram
52,3% em relação a janeiro,
assim como os pedidos de
recuperação judicial (72,4%) e as
recuperações judiciais deferidas
(115,8%). No sentido contrário, as
falências decretadas registraram
queda de 21,8%.
De acordo com os resultados
acumulados em 12 meses, os
pedidos de falência continuam
recuando. O movimento de queda
está atrelado a melhora nas
condições econômicas desde o
ano passado, que permitiu às
empresas apresentarem sinais
mais sólidos nos indicadores
de solvência. A continuidade
desse recuo dependerá de
uma retomada mais acelerada
da atividade econômica nos
próximos períodos.
O indicador de falências
e recuperações judiciais
é construído com base na
apuração dos dados mensais
registrados na base do SCPC,
oriundos dos fóruns, varas de
falências e dos Diários Oficiais e
da Justiça dos estados.l

Reportagem
Marcelo Hollanda
Jalmir Oliveira
Elias Luz

Boni Neto
Rodrigo Ferreira
Gabriela Fernandes
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MPRN pede à Asembleia Legislativa
fim da paridade com Poder Judiciário
Texto enviado pelo procurador-geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, determina que, mesmo
que haja mudanças na organização da Justiça, a estrutura funcional do MPRN não será afetada
José Aldenir / Agora RN

O procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Eudo
Rodrigues Leite, encaminhou à Assembleia Legislativa dois projetos de
lei complementar que alteram a lei
orgânica e o estatuto do Ministério
Público Estadual (MPRN).
Uma das matérias, o Projeto
de Lei Complementar 007/2019,
encontra resistência dentro do próprio MPRN. No mês passado, após
uma consulta formulada por Eudo
Leite, o Colégio de Procuradores
recomendou, por dez votos a seis,
que a proposta não fosse enviada à
Assembleia.
A proposta do procurador-geral
de Justiça acaba com a paridade
entre Ministério Público e Poder
Judiciário no Rio Grande do Norte.
O texto determina que, mesmo que
haja mudanças na organização da
Justiça, a estrutura funcional do
MPRN não será afetada.
Isso poderia acontecer em 2019,
já que entrou em vigor em fevereiro
a nova Lei de Organização Judiciária, que mudou a nomenclatura
e rebaixou comarcas e criou novas
varas. Como a paridade, promotores também seriam “rebaixados”
e haveria diminuição nos salários.

Uma das matérias, o Projeto de Lei Complementar 007, encontra resistência interna
Procuradores que criticam a proposta do procurador-geral falam que a
manutenção da paridade resultaria
em uma economia de recursos superior a R$ 720 mil por ano.
Ao justificar o encaminhamento deste projeto, Eudo Rodrigues
Leite afirma que o MPRN “não se
encontra atrelado às remodelações
propostas pelo Poder Judiciário”, já
que tem “independência administrativa” e, por isso, não estaria sujeito
às alterações funcionais no poder
hoje paritário. O procurador-geral
de Justiça pede, ainda, tramitação

em regime de urgência e aprovação
do projeto no plenário da Assembleia
sem que, antes, ele passe pelas comissões legislativas.
Outra matéria enviada à Assembleia, o Projeto de Lei Complementar 006/2019 acrescenta dois artigos
à legislação estadual para autorizar
permuta entre membros do MPRN e
de outros estados do País.
O principal argumento de Eudo
Leite para solicitar permissão para
troca de promotores e procuradores
é que o caráter de “unidade” do Ministério Público em todo o Brasil.

Segundo o procurador-geral de
Justiça, os ministérios públicos estaduais pertencem a um “Ministério
Público Nacional”. Prova disso, ele
explica, seria o teto remuneratório
da categoria, que vale para os órgãos
de todo o País, sem distinção entre os
MPs estaduais. Um benefício da permuta seria, por exemplo, a possibilidade de remover de determinado estado membros do Ministério Público
que estejam ameaçados de morte em
razão da atividade que exercem.
O PLC 006/2019 estabelece diversas regras para a permuta entre
membros do MPRN e outros estados. Entre elas, está a proibição de
permuta para aqueles que tenham
sido condenados em processo administrativo disciplinar há menos de
um ano. É vetada, ainda, a concessão de ajuda de custo.
Além disso, o membro do MPRN
que quiser mudar para outro estado
não poderá fazer nova solicitação antes de completar dez anos de atuação
no Rio Grande do Norte, a não ser
por grave razão, a ser considerada
pelo Gabinete de Segurança Institucional. Por fim, entre outras normas,
permutantes só podem se aposentar
dois anos após a troca de estados.l

AVALIAÇÃO

Candidata a procuradora-geral de Justiça
defende Instituição “mais eficiente e ágil”

José Aldenir / Agora RN

Candidata pela terceira vez a
ocupar a chefia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a procuradora de Justiça Iadya Gama Maio
afirmou que é preciso “fazer com
que a Instituição seja mais eficiente,
mais ágil e mais antenada com as
necessidades reais da sociedade”.
Em entrevista ao programa
Agora em Debate, apresentado por
Roberto Guedes na Agora FM (97,9),
ela comentou que “o Ministério Público não está propriamente falhando" e que "pode melhorar”.
Iadya comentou a necessidade
de “entender quais são as priorida-

des [do Ministério Público]” e disse
que a “sociedade precisa ser escutada”. A crise financeira vivenciada no
Rio Grande do Norte e a questão da
criminalidade também foram pontos
abordados pela procuradora como
importantes no trabalho do MP.
Já no âmbito interno, Iadya
disse que é necessário “quebrar o paradigma que procurador é diferente
de promotor”. “Cada um exerce uma
função interna diferente e todos são
braços do Ministério Público”.
Quanto à eleição, marcada para
5 de abril, ela disse que “sempre incomodou a sensação de sempre estar

em busca de uma dialética democrática”. “Tem que ter o contraponto
sempre”, sugeriu.
A procuradora cobrou o atual
procurador-geral de Justiça, Eudo
Leite, que é candidato à reeleição. “O
outro candidato coloque o que pretende determinar e o que fará nos
próximos dois anos”, declarou.
Iadya lembrou, ainda, que até
hoje o MP não teve uma mulher na
Procuradoria-Geral de Justiça e disse que vai “continuar insistindo em
ser o primeiro lugar”, se referindo à
escolha para o cargo. “Minha bandeira é o Ministério Público”, concluiu.l

Procuradora de Justiça Iadya Gama Maio
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Mais de 11 mil processos de violência
doméstica esperam julgamento no RN
Em 2016, eram 9.209 casos; em 2017, o número aumentou para 9.932; e, em 2018, foram 11.261
processos pendentes. Em dois anos, o aumento foi de 22%. Em feminicídio, a alta foi maior: 113%
José Aldenir / Agora RN

Levantamento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) mostra
que, entre 2016 e 2018, houve um
aumento no número de casos de
violência doméstica no Rio Grande
do Norte que estão pendentes de
julgamento no Tribunal de Justiça
estadual (TJRN).
Em 2016, eram 9.209 casos;
em 2017, o número aumentou para 9.932; e, em 2018, foram 11.261
processos pendentes. Em dois anos,
o aumento foi de 22%. Nos casos pendentes de feminicídio, o aumento foi
ainda maior: 113%, com 15 em 2016,
25 em 2017 e 32 em 2018.
Pelo levantamento, os últimos
anos têm sido marcados – em todo
o País - pelo aumento no número
de casos de feminicídios que chegam ao Poder Judiciário. Desde
2016, quando esses crimes passaram a ser acompanhados CNJ, a
quantidade de processos só cresce.
Em 2018, o aumento foi de 34% em
relação a 2016, passando de 3.339
casos para 4.461. As informações
foram divulgadas na sexta-feira, 8,
quando se comemorou o Dia Internacional da Mulher.

Concessão de medidas protetivas pelo Judiciário potiguar também aumentou
O número de sentenças de medidas protetivas aplicadas também
apresentou mudança. No ano passado, foram concedidas cerca de 339,2
mil medidas – alta de 36% em relação ao ano de 2016, quando foram
registradas 249,5 mil decisões dessa
natureza. No caso do RN, foram
1.495 medidas protetivas em 2016,
outras 1.067 em 2017 e 2.104 em
2018 - aumento de 41% no intervalo
de dois anos.
O levantamento destaca que a
coleta das informações sobre femini-

cídio é relativamente nova, uma vez
que apenas em 2015 o crime passou
a ser uma qualificadora do crime de
homicídio, e incluído no rol dos crimes hediondos.
Desde 2007, por iniciativa do
Conselho, juizados ou varas especializadas no combate à violência
doméstica contra a mulher foram
criados a partir da Recomendação
CNJ n. 9/2007. Em 2011, foi editada
a Resolução CNJ n. 128, para a criação de Coordenadorias da Mulher,
voltadas para a articulação interna e

USINA

MPF quer dados sobre plano de
emergência de Belo Monte, no Pará

externa do Poder Judiciário no combate e prevenção à violência contra
a mulher, no âmbito dos tribunais
estaduais.
O CNJ também instituiu como
programa oficial dos tribunais de
Justiça do País a Semana Justiça
pela Paz em Casa, para fazer valer a Lei Maria da Penha (Lei n.
11.340/2006), agilizando a tramitação dos processos relativos à violência doméstica. O trabalho também
conta com um olhar de prevenção,
com a realização de cursos voltados
para o fortalecimento da questão de
gênero e de combate à violência contra a mulher junto à sociedade civil.
A exemplo dos últimos anos,
em 2019, haverá três edições da
mobilização. A primeira começa
nesta segunda-feira, 11, e se encerra no dia 15 de março. De 19 a
23 de agosto ocorre a 14ª edição) e
de 25 a 29 de novembro, a 15ª. Os
magistrados também se reúnem
nas chamadas Jornadas Maria da
Penha para debater e aprimorar a
aplicação das leis voltadas ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.l

EM QUINZE

SEGUNDOS
José Aldenir / Agora RN
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O Ministério Público Federal
voltou a cobrar a empresa da Norte
Energia, responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte, informações sobre o plano de emergência da
barragem da usina, localizada no rio
Xingu, no Pará. O MPF deu prazo de
cinco dias para que as informações
sejam enviadas.
De acordo com a assessoria do
MPF, o plano de emergência foi uma
das maiores preocupações registradas após uma vistoria feita na
região por instituições nacionais e
internacionais, em fevereiro. Logo
após a vistoria, o MPF pediu que a
empresa encaminhasse os documentos referentes ao plano, mas o prazo
não foi cumprido.

Linha de transmissão em Belo Monte
Segundo o MPF, durante a visita
foi constatado que nenhuma das 25
comunidades afetadas pela usina
recebeu treinamento para como proceder no caso do rompimento da bar-

ragem “As pessoas ouvidas foram
unânimes em informar que nunca
receberam treinamento ou informações sobre um plano de emergência
para eventual rompimento da barragem”, diz o documento encaminhado
à empresa.
O Ministério Público pediu que
a empresa informe quais prefeituras
e organismos de defesa civil receberam o Plano de Ações Emergenciais
de Belo Monte e como a população
dessas municipalidades participa
das ações preventivas e emergenciais. O órgão também pediu a cópia
do plano, do relatório de inspeção da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o plano de segurança de
barragens.l

Lula quer acesso a acordo
entre MPF e Petrobrás
O ex-presidente Lula pediu ao
juiz federal Luiz Antonio Bonat,
da Operação Lava Jato, acesso
ao acordo bilionário firmado entre
o Ministério Público Federal, a
Petrobrás e o Departamento de
Justiça norte-americano para criação
de um fundo anticorrupção. A estatal
depositou R$ 2,5 bilhões em conta
vinculada à 13ª Vara Federal de
Curitiba, em cumprimento ao acordo
feito com os procuradores.
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PREFEITA COM DESGASTE

Sentimento “anti-rosalbista” cresce
em Mossoró, afirma analista político
Avaliação é do jornalista e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Uern Bruno Barreto.
Prefeita foi acusada por delatores, recentemente, de receber R$ 16 milhões em propina da OAS
José Aldenir / Agora RN

Um sentimento anti-rosalbista
está se fortalecendo em Mossoró, a
partir das redes sociais, motivado
por sucessivas denúncias de escândalos atribuídos à ex-governadora e
atual prefeita de Mossoró, Rosalba
Ciarlini. Desta vez, a saraivada de
críticas iniciou-se a partir de uma reportagem do jornal O Globo sobre a
delação premiada de funcionários da
empreiteira OAS, que confirmaram
o pagamento em propinas em forma
de caixa dois de R$ 16 milhões para
Rosalba quando ela era governadora, durante a construção da Arena
das Dunas.
Na avaliação do jornalista e
mestre em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado
Rio Grande do Norte (Uern) Bruno
Barreto, a impunidade associada à
resposta dada pela mandatária de
Mossoró – “vai dar em nada” – a
cada escândalo de corrupção vem
minando o futuro político de Rosalba
Ciarlini. Para Barreto, ela faz uma
gestão cheia de contratempos e marcada por desgaste. “Em Mossoró, o

Ex-governadora é acusada de ter recebido R$ 16 milhões da OAB via caixa dois
caso teve uma repercussão menor do
que teria com outros nomes muito
por causa de a oposição aqui ser totalmente desarticulada. No entanto,
há um forte sentimento anti-rosalbista manifestado nas redes sociais”,
atesta.
De acordo com Bruno Barreto,
Rosalba e seu grupo político frequentemente têm conquistado vitórias
no Poder Judiciário. Por isso, há

em parte da sociedade mossoroense
um sentimento de impunidade cada
vez maior. “A cada denúncia contra
a prefeita, o comentário é sempre o
mesmo: ‘vai dar em nada’. Há um
fundo de razão nisto porque ela sempre escapa e, quando é condenada, é
com penas brandas que sequer atingem a elegibilidade dela”, destaca.
Em análise, Barreto diz ainda
que o sentimento “anti-rosalbista” é

TECNOLOGIA

Jean Paul relata projeto que destina
verba para ampliar telefonia e internet

fruto de um processo histórico que
não está descolado de um contexto
nacional em que políticos tradicionais estão sendo rechaçados. Ele
recorda que, nas eleições 2018, a
prefeita teve muitas dificuldades para impor vitórias dentro de Mossoró
e relembra, também, que a governadora Fátima Bezerra mal fez campanha em Mossoró e ainda teve dificuldades com um racha interno do PT.
Mesmo assim, foi a mais votada nos
dois turnos. “E olhe que Rosalba se
empenhou pessoalmente na campanha de Carlos Eduardo Alves porque
o filho dela, Kadu, era candidato a
vice”, acrescenta.
Bruno Barreto tem estudado
Rosalba Ciarlini e seus familiares da
política há mais de uma década. Em
2017, ele lançou o livro “Os Rosados
Divididos”, que tratou de como os
jornais não contaram essa história,
desde a cisão familiar na década de
1980, entre Carlos Augusto Rosado –
marido da prefeita – e Vingt Rosado.
A obra é resultado da dissertação de
mestrado na Uern.l

EM QUINZE
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O senador potiguar Jean Paul
Prates (PT) foi designado relator
do projeto de lei que destina recursos do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações
(Fust) à ampliação da cobertura
de telefonia móvel e banda larga
no País. O projeto é de autoria do
senador Otto Alencar (PSD-BA) e
está em análise, atualmente, na
Comissão de Assuntos Econômicos.
De acordo com relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), dos R$ 20,5 bilhões
arrecadados pelo Fust entre 2001
e 2016, apenas R$ 341 mil foram
aplicados na universalização dos
serviços de telecomunicação. Além
disso, cerca de R$ 15,2 bilhões foram
desvinculados e utilizados para Governo Federal em outras despesas.

Senador Jean Paul Prates (PT-RN)
“O Brasil precisa ampliar a
universalização do serviço de telecomunicações, principalmente de
banda larga”, avalia Jean Paul.

“Infelizmente, o País tem muitos
estudantes e pequenas cidades
sem acesso à banda larga”.
O Fust, criado pela Lei
9.998/2000, é formado pela contribuição mensal de 1% da receita
operacional bruta das empresas
de telecomunicações e é recolhido
desde 2001.
O texto do senador baiano permite que os recursos do fundo sejam aplicados na melhoria e na expansão de serviços prestados pela
iniciativa privada, como telefonia
móvel e serviços de banda larga.
A proposta também veda o
contingenciamento dos recursos do
fundo, garantindo, portanto, verbas necessárias para a expansão
das redes e serviços de acesso à
banda larga no Brasil.l

Câmara troca carpetes de
área nobre por R$ 1,4 milhão
Ícone da Câmara dos Deputados,
o Salão Verde da Casa passou
por uma renovação na semana
passada. O carpete da cor que dá
nome ao local foi substituído por um
novo. Além do Salão Verde, a Casa
também está trocando os carpetes
da galeria superior e das tribunas
do Plenário Ulysses Guimarães e
do túnel de ligação entre os prédios
dos anexos 2 e 4 da Câmara. A obra
custará no total R$ 1,48 milhão aos
cofres da Casa.
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A palavra dita é como uma
abelha: tem mel e tem ferrão”
Do Talmude,
o livro sagrado dos judeus.

serejo@terra.com.br

PALCO

CAMARIM

>> Cego. Ninguém sabe,
nem o tesouro nacional,
como foi a vida financeira
do combalido RN nos últimos quatro meses de 2018.
O passado recente, neste
caso, não pode servir como
modelo.

>> Reverso. A cruzada
moralista de Jair Bolsonaro
começa a virar contra ele.
É o velho fenômeno da criatura contra o seu criador.
Cruzada moralista nunca
deu certo em civilização
nenhuma.

>> Efeito. A omissão do
governo Robinson paralisa o
governo atual no sentido de
preparar toda a documentação para tentar a operação
financeira que pode ‘sanear’
a crise dos R4 4,4 bilhões.

>> Arma. De formação
militar, o capitão demonstrou habilidade no uso do
moralismo como arma de
campanha. Mas não soube
parar e começar a governar.
Até os generais já estão
preocupados.

>> Aliás. O Tesouro Nacional admite liberar R$ 10
bilhões para o saneamento
dos Estados, mas é preciso
não perder o bonde. Se o RN
perder o bonde, por incúria
técnica, a crise ficará pior.
>> Crivo. Correto o prefeito Álvaro Dias ao criar
a Gerência Municipal de
Contratos e Convênios. Um
instrumento que pode evitar descontroles das contas
públicas e a contratação de
serviços.
>> Sabe. Fez bem o Procurador da República, Victor
Manoel Mariz, ao convidar
o pesquisador Rostand Medeiros para ser ouvido sobre
a importância da II Grande
Guerra aqui no Estado.
>> Acervo. Rostand não só
tem bom acervo fotográfico
e documental, ao lado de outros nomes interessados na
pesquisa, como pode contribuir. É assim, convocando a
todos, que se acerta.
>> Inédito. O pesquisador
Paulo Gastão - faleceu
semana passada - um
conhecedor da história do
cangaço no RN, deixou um
livro inédito em trono da
literatura de cordel com
Abimael Silva.

Questão de opinião
Há um resmungo que sobrevive
nos escaninhos mais simplórios do
governo - nem todos pensam assim
- contra a posição assumida por esta
coluna ao discordar, desde a primeira hora, do pagamento dos salários
de 2019 em detrimento das parcelas
devidas de 2017 e 2018. Não discuto
o direito de escolha. Nem o acatamento da Justiça. Só ponho na mesa
a conveniência da opção do ponto
de vista político que deve legitimar,
queiram ou não, uma decisão de
Estado.
É claro que o governo optou,
deliberadamente, por livrar-se da
pecha de pagar salários com atraso,
confinando a dívida do passado, que
também é sua, na medida em que
transcende a quem assume o poder.
Preferiu tentar a busca de recursos
extraordinários, não esquecido de
que a saída implica no claro privilégio de manter em dia a governadora, seu vice, seus secretários e cargos
comissionados - o contingente que
assumiu dia primeiro de janeiro a
nova gestão.
O fato, em si, não agrava nem
atenua a crise. Nem mesmo altera
o fazer chegar a todos um salário
integral a cada mês, no caso, como
até agora, janeiro e fevereiro. Mas é
um artifício que acaba por manter
no sentimento do funcionalismo, a
não ser nos seus órgãos com receita própria, uma marca de espera e
incerteza. Quebra, se não é um erro,
a solidariedade que poderia ter timbrado mais fortemente um estilo de
gestão que carrega em si mesmo o
sotaque socialista.

Governar não é só exercer o
primado da decisão. Se assim fosse,
a decisão não seria, e é, um gesto
cercado de circunstâncias, principalmente políticas, a menos que a
política, como arte e ciência, tenha
deixado de ser a promoção do bem
para todos. Não se pode acusar como rancor ou vaidade, mas também
não é justo conferir ao governante a
liberdade de escolher a quem pagar,
até para evitar que venha a cair no
âmago da opinião pública como um
privilégio.
Agora que o critério foi implantado, e a Justiça concordou, registre-se que o Judiciário está em dia,
assim como o Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas.
Na prática, e a prática se legitima no
plano das coisas reais, é como se o
Estado tivesse partido ao meio: de
um lado os cinco poderes, autônomos e independentes - Executivo,
Legislativo, Judiciário, MP e TC; e, do
outro, os sem poder, os servidores
de um Executivo que resolveu discriminá-los.
O poder pode. É da velha sabença popular que é triste o poder que
não pode. Mas, é da mesma sabedoria que vem da noite dos tempos a
lição de que um governante não pode exercer sua autoridade sobre os
fracos sem correr o risco de ser subserviente aos fortes. No caso, se não
há subserviência, quando menos, se
ergue perigosa leniência. É como se
todos os servidores públicos, fracos
e fortes, não fossem iguais nos direitos e deveres numa crise que é de
todos.

>> Cena. Os olhos mais atentos sobre a questão fiscal e financeira
estão convencidos que só há uma forma da governadora Fátima
Bezerra escapar da alienação de ativos, tipo Caern e Potigás: se vier
um bom financiamento do Tesouro, mesmo com garantia do RN. Do
contrário, não há como fechar o buraco. Dentro de mais algum tempo,
se a grana tardar, os efeitos sobre os serviços básicos serão sentidos
mais drasticamente. E não há medida saneadora até agora.

>> Aviso. Nunca é demais
lembrar aos celerados bolsonaristas a frase centenária e
Benito Perez Galdós (18431920), o consagrado romancista espanhol: “Palavra e
pedra solta não tem volta”.
>> Grave. Com base em relatório do TCU o Ministério
Público Federal aponta que a
UFRN tem o caso mais grave
de alguns professores com
dedicação exclusiva e atividades fora da instituição.
>> Como. Dois já estariam
respondendo a inquéritos
instaurados pelo Ministério
Público Federal, mas outros
casos estão sendo examinados. Não só aqui no Grande
do Norte, mas em todo país.
>> Detalhe. Algumas bocas
que vagam e vagueiam
nas alamedas do Campus
dizem que essa falta de
transparência é resultado
de um mesmo mando que
perdura ao longo de 24 anos.
É muito.
>> Humor. É como ensinava, outro dia, na livraria do
Campus, um doutor na gaia
ciência política: “Quer ser
reitor? Seja vice. Quer ser
vice? Faça o jogo do mando”.
E soltou um riso maroto.
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ESTRUTURA

DNIT declara situação de emergência
para a recuperação da Ponte de Igapó
Segundo o órgão federal, a estrutura viária apresenta comprometimento em diversos pilares das duas
pistas; medida tomada vai permitir que processo de licitatório da ponte seja iniciado ainda este ano
José Aldenir / Agora RN

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
declarou situação de emergência na
ponte Presidente Costa e Silva, mais
conhecida como Ponte de Igapó, que
cruza o estuário do rio Potengi e liga
os bairros das zonas Oeste e Norte
de Natal.
Com 606 metros de extensão e
12 metros e meio de largura, a Ponte
de Igapó, construída em 1970, recebe diariamente cerca de 80 mil veículos. A última ação de manutenção
no local foi realizada em 1990. Nos
últimos anos, com a recorrente falta
de reparos, os pilares apresentam
grave deterioração.
A situação de emergência foi
declarada no dia 1° de março, mas
só foi publicada na edição de sexta-feira, 8, do Diário Oficial da União
(DOU). Segundo o órgão federal, o
Complexo de Pontes Sobre o Rio Potengi, como foi nomeada a estrutura
viária, apresenta comprometimento
estrutural de peças, principalmente

Estrutura da Ponte de Igapó não recebe serviço de manutenção desde 1990
em 11 pilares do lado direito.
Segundo o documento, as áreas
mais críticas são os trechos das vigas
longitudinais entre os pilares P3 e
P4, entre os pilares P4 e P5 e entre o
pilar P16 e no Encontro E2.
Também foram encontrados

comprometimentos no lado esquerdo
da ponte. As áreas diagnosticadas
ficam nas vigas longitudinais de
extremidade do tabuleiro ferroviário, nos pontos próximos aos apoios
entre os pilares P9 e P10, entre os pilares P10 e P11, entre os pilares P11

e P12, entre os pilares P12 e P13 e
entre os pilares P13 e P14.
A declaração de situação de
emergência não definiu medidas para interditar a Ponte de Igapó.
Em maio do ano passado, o
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte
(Crea) constatou problemas estruturais na Ponte de Igapó. Foi realizada uma vistoria e se identificou a
corrosão das vigas de sustentação da
estrutura, com ferrugem acentuada
nas partes metálicas.
Em fevereiro deste ano, o DNIT
afirmou que, apesar dos 29 anos sem
qualquer manutenção, o equipamento não corre risco de ceder. O órgão
inspecionou a ponte em dezembro de
2018 e informou que está realizando
um estudo do orçamento necessário
para a recuperação do equipamento. A situação de emergência foi
declarada para agilizar o processo
licitatório que tem previsão para ser
realizado ainda este mês.l

IGARN

Após início das chuvas, barragens do RN
podem chegar até 50% da capacidade
José Aldenir / Agora RN

O interior do Rio Grande do
Norte está entrando na sua quadra
invernosa. Os mananciais potiguares, em algumas regiões, já começaram a ter aumento de volume.
Entre os 45 reservatórios monitorados pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas (Igarn),
que possuem capacidade superior
a cinco milhões de metros cúbicos,
a estimativa definida pelo setor de
monitoramento é que, seguindo a
perspectiva de um inverno dentro
do normal, as reservas hídricas
superficiais possam terminar o período de chuvas com 50% do total
que conseguem acumular, que é de
4,411 bilhões de metros cúbicos.
O diretor-presidente do Igarn,
Caramuru Paiva, ressalta que, caso

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves está com 20,66% da capacidade total
se confirme uma quadra invernosa
dentro da normalidade e os reservatórios atinjam os 50% das reservas
hídricas superficiais totais, o do
Rio Grande do Norte atingirá sua

melhor situação de abastecimento
desde 2013, quando, ao final do inverno no interior, acumulou 45,01%
da capacidade total das bacias hidrográficas.

“Em 2014, acumulou 39,93%;
em 2015, 26,99%; em 2016, 20,18%;
em 2017, 17,72%; e 2018, 31,50%”,
relembra o diretor.
Com relação aos principais reservatórios estaduais, a barragem
Armando Ribeiro Gonçalves, com
capacidade para 2,4 bilhões de metros cúbicos, atualmente acumula
495,745 milhões de m³, em termos
percentuais, 20,66% da capacidade.
Já a barragem Santa Cruz do
Apodi, com capacidade para 600 milhões de metros cúbicos, atualmente
acumula 133,582 milhões de metros
cúbicos.
Outro grande reservatório,
Umari, que possui capacidade para
292 milhões de metros cúbicos, atualmente acumula 97,899 milhões de
metros cúbicos. l
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AVIAÇÃO

Potiguares buscam em outros estados
descontos de até 80% em passagens
Empresários ouvidos pelo Agora RN não descobriram porque é mais barato viajar de qualquer capital
do Nordeste do que tomar um voo a partir do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante
O Povo / Reprodução

Marcelo Hollanda
Repórter
Depois de pesquisar as tarifas
aéreas dos principais destinos brasileiros saindo de Natal, Eduardo, um
estudante recém-graduado de Natal,
tomou a decisão mais sábia de sua
vida desde que decidiu encarar o
vestibular na Universidade Federal
para se livrar dos pesados custos das
instituições privadas.
Resolveu pegar um ônibus para Fortaleza (CE) – nove horas de
estrada – para se beneficiar de um
desconto de 80% ida e volta num voo
da Azul para São Paulo (SP), destino
que escolheu para passar as férias.
“Só estou na dúvida se pego um
ônibus ou vou de avião até lá, já que
das duas maneiras vou economizar
muito dinheiro”, resume ele.
Há casos – e eles não são raros –
de passagens 80% ou até 90% mais
baratas em relação a Natal, em destinos próximos como João Pessoa, a
apenas 189 quilômetros de distância,
onde esse fenômeno já construiu um

Voar a partir do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza (CE), é mais barato
próspero mercado de translado de
passageiros pelo WhatsApp. Todos
os dias, pagando R$ 50,00 por cabeça,
dezenas de potiguares podem chegar
facilmente ao Aeroporto Internacional Castro Pinto (João Pessoa).
Segundo um hoteleiro de Natal,
que pediu para não se identificar,
se não fossem pelas salgadas tarifas
aéreas de Natal, João Pessoa já teria
perdido esse voo há muito tempo

Como ele, outros empresários
ouvidos pelo Agora RN não souberam responder porque essa disparidade de valores acontece. “É um
mistério de romance policial”, diz o
presidente da Associação Brasileira
das Agências de Turismo do RN, Abdon Gosson.
Ele lembra que caravanas de
empresários locais foram organizadas, tendo o então governador Ro-

binson Faria e respectivo secretário
de Turismo, Ruy Gaspar, à frente,
visitando todos os presidentes de
empresas aéreas para reivindicar
justamente isso: igualdade nos valores. Nada aconteceu.
Depois que ex-governadora Rosalba Ciarlini se recusou a conceder
a desoneração de 12% do ICMS querosene para as companhias aéreas, o
fato dela ter sido rapidamente concedida pelo governador Robinson Faria
não foi suficiente para fazer frente à
avalanche de estados que tomaram
a mesma medida – entre as quais
São Paulo, hoje o maior destino do
País e, na opinião dos empresários,
longe de precisar. “Se não fosse por
isso, era para hoje termos o dobro de
voos para Natal”, lembra Gosson.
A prova é de que todos os aviões,
de qualquer companhia, que aterrissam no moderno Aeroporto de São
Gonçalo do Amarante chegam com
90% da sua ocupação completa. Mercado aquecido? “Longe disso, tarifas
caras conjugadas a pouquíssimos
voos”, encerra o empresário.l

LIGUE 180

Prefeitura lança campanha que incentiva
denúncias de violência contra a mulher

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal lançou a
campanha “Você pode mudar isso. O
que te impede?”. A iniciativa tem o
objetivo de sensibilizar a população
a reconhecer e, principalmente, denunciar qualquer tipo de violência
contra a mulher.
Segundo um levantamento do
Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, 16 milhões
de mulheres acima de 16 anos
sofreram algum tipo de violência.
A pesquisa mostra ainda que 76%
das mulheres vítimas de violência
conheciam o agressor (marido, um
ex-namorado, um vizinho, pai, irmão e outros familiares).
“Resolvemos aproveitar o mês de
março que é o mês da mulher para

fazer essa campanha convocando as
pessoas a denunciarem a violência
contra a mulher que na maioria dos
casos acontece dentro de casa”, diz o
prefeito Álvaro Dias.
O foco da campanha é chamar
a atenção para importância da denúncia em casos de violência física,
psicológica, moral ou outra. “É um
problema grave no Brasil e por isso
decidimos por essa campanha de
conscientização de que qualquer
pessoa pode e deve denunciar os
casos de violência contra a mulher”,
afirma o secretário de Comunicação,
Heverton de Freitas.
A campanha foi elaborada pela
Criola Propaganda e terá veiculação
ao longo do mês de março, através
de filme em TV aberta, spot e tes-

temunhais em rádios, anúncios em
jornais, mídias sociais, além de cartazes e panfletos para distribuição
em vários pontos de Natal.
Os cidadãos que verificarem situações de violência contra a mulher
devem denunciar através do Ligue
180 – Central de Atendimento à
Mulher em Situação de Violência.
Esse é um serviço de utilidade pública gratuito, confidencial (preserva o
anonimato) e funciona 24 horas.
O serviço tem por objetivo receber denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de
atendimento à mulher e de orientar
as mulheres sobre seus direitos e
sobre a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços
quando necessário.l

Prefeitura divulga o "Disque 180"
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BALANÇO

Ex-secretária de Educação de Natal
destaca a ampliação de matrículas
Justina Iva esteve à frente da gestão da rede municipal de ensino entre janeiro de 2013 e fevereiro de
2019; secretrária trouxe mudanças organizacionais e também incluiu a robótica nas salas de aula
José Aldenir / Agora RN

A ex-secretária municipal de
Educação em Natal Justina Iva,
que foi exonerada do cargo no fim de
fevereiro pelo prefeito Álvaro Dias,
avaliou como positiva a passagem na
função, na qual conseguiu ampliar
o número de alunos matriculados
e também modernizou toda a rede
municipal de ensino.
Ela foi nomeada para o cargo em
janeiro de 2013, ainda no governo
do então prefeito Carlos Eduardo
Alves (PDT), e continuou na função
mesmo após a renúncia do pedetista, em abril de 2018, que concorreu
e perdeu a disputa para o Governo
do Estado. Com a posse de Álvaro
Dias, que até então era vice-prefeito,
ela foi mantida no cargo até a exoneração.
Justina Iva ressaltou os trabalhos para modernização da gestão
organizacional das escolas municipais. Ela foi responsável, em 2015,
por alterar a lei que vigorava desde

Justina Iva comandou a educação de Natal pelos últimos seis anos
2007. Com a mudança, a Educação
aboliu figuras de diretor e de vice-diretor escolar.
Atualmente, segundo a ex-secretária de Educação, as escolas têm
um diretor administrativo e um diretor pedagógico. A medida permite

que o ordenamento financeiro seja
desvinculado das ações pedagógicas.
“Esta alteração permitiu uma melhor gestão das escolas, e é um projeto que está sendo adotado em outros
municípios brasileiros”, explicou ela,
durante entrevista ao programa

“Agora em Debate”, da rádio Agora
FM (97,9).
O principal avanço da pasta foi
o aumento de matrículas da rede do
Município, algo que vai de encontro
aos números da estadual, com recorrente aumento na evasão escolar.
Em 2012, eram 54.473 alunos matriculados e, já em 2019, passou para
56.619 alunos. “Um acréscimo de
mais de duas mil vagas. Comparando com a rede estadual, nós crescemos a oferta, pois, em 2018, o Estado
perdeu 30 mil alunos.”, informou.
Além disso, Justina Iva também
falou sobre o uso da tecnologia na
rede municipal. Hoje, 80% das escolas têm laboratórios de informática
e, partir deste ano, também incluiu
o ensino da robótica “Já estamos fazendo matrículas on-line e criamos o
‘portal do aluno’, que é uma plataforma digital para que os pais tenham
acesso a todas as informações dos
filhos”, encerrou.l

MODERNIZAÇÃO

Companhia TAP prepara estreia em breve de novas
aeronaves para voos no trecho de Lisboa até Natal
TAP Portugal / Reprodução

Em breve, a TAP estreará
em Natal suas novas aeronaves
A330neo da linha Lisboa-Brasil, incorporadas em dezembro
último à frota da companhia. Os
primeiros modelos adquiridos foram todos direcionados para rotas
brasileiras.
“Por si só, isso já mostra a
importância a empresa confere
ao mercado brasileiro”, comentou
Abdon Gosson, presidente da Associação Brasileira das Agências
de Viagens no Rio Grande do Norte (Abav-RN).
A TAP foi a primeira companhia aérea do mundo a receber e
a operar os Airbus A330neo, um
novo projeto da fabricante europeia, mais moderno e eficiente
que seu antecessor, o Airbus A330
(atualmente operados no Brasil por
companhias como Azul, Avianca e
Iberia). A primeira aeronave ficou

Empresa portuguesa foi a primeira a receber os modernos Airbus A330neo
pronta e iniciou no ano passado e os
voos pelo mundo, para testes e certificações, começaram pelo Brasil.
Das 80 aeronaves que a TAP

tinha há um ano, já saltaram para
93 agora, sem contar os dois Airbus A330-900neo que chegaram
no início de janeiro e já entraram

em operação. No total, a companhia portuguesa receberá mais 37
novos aviões até ao final deste ano
e outros 71 até 2025.
Trata-se da primeira aeronave
da TAP equipada com a nova versão da cabine Airspace da Airbus,
um grande avanço em relação às
cabines antigas. Tanto a classe econômica como a executiva ganharam
novas poltronas, iluminação, mais
espaço, e um ambiente totalmente
renovado. O avião tem também um
moderno sistema de entretenimento, além de internet Wi-fi.
A classe econômica tem 264
assentos no formato 2-4-2, sendo
as primeiras fileiras de poltronas
premium (com detalhe em vermelho), com mais espaço entre elas
e maior reclinação. O acabamento
das poltronas é em tons de verde e
cinza, numa parte, ou cinza escuro e cinza claro em outra.l
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OPINIÃO

“Sem reforma da Previdência, País
deve ir à beira do caos”, diz Bolsonaro
Proposta de mudanças no sistema previdenciário foi entregue ao Congresso no dia 20 de fevereiro
e ainda deve receber novas sugestões para inclusão dos aposentados militares das Forças Armadas
José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolsonaro
voltou a defender a aprovação da
reforma da Previdência. Bastante otimista, Bolsonaro disse que
a proposta poderá ser aprovada
ainda no primeiro semestre deste
ano. “É muito fácil. Pode chegar
lá em uma semana na Câmara e
em uma semana no Senado e estar
solucionada a questão”, disse o presidente.
Bolsonaro considera que a reforma tem de ser aprovada com celeridade. “Não pode levar um ano
para aprovar uma reforma, né?”,
questionou. Ele garantiu que o governo fará de tudo para que o texto
enviado ao Congresso não seja desidratado, mas ponderou que respeita a “autonomia do Parlamento
caso alguma mudança seja feita”.
“Há interesse de todos, do (presidente da Câmara) Rodrigo Maia,

Presidente Bolsonaro quer celeridade na análise da reforma da Previdência
do (presidente do Senado) Davi
Alcolumbre, de muitos parlamentares. Sabemos que algum aspecto
é medida amarga, mas é uma resposta à política sem muita respon-

sabilidade que foi feita nos últimos
anos. Tem que entrar com freio de
arrumação agora”, afirmou. Ele
reforçou que os militares vão participar da reforma e que “ninguém

José Aldenir / Agora RN

ANÁLISE

Juiz sugere que redução de homicídios
vem de trégua entre facções criminosas

José Aldenir / Agora RN

O juiz de Execuções Penais de
Natal, Henrique Baltazar, sugeriu
que está desconfiado do que motivou
a queda nos índices de criminalidade neste início de ano. Dados da
Secretaria do Estado da Segurança
Pública e da Defesa Social (Sesed)
informaram que, durante a Operação Carnaval, houve uma redução
de 32,5% nas Condutas Violentas
Letais Intencionais (CVLI), comparando este ano com o mesmo período
do ano passado. Em publicação no
twitter, o juiz insinuou que o resultado pode ser oriundo de uma trégua
entre facções criminosas.
Na publicação nas redes sociais,
o juiz diz: “Espero que a redução dos
homicídios no RN decorra do controle do sistema prisional e combate
feito pelo Gaeco-MP aos grupos de
extermínio em fins de 2018. Mais
PMs nas ruas reduz outros crimes,
mas tem pouca influência nas CVLIs
e não resultado de acordo entre facções criminosas”. Este ano, foram

ficará de fora”. “Vão entrar até os
militares com sua cota de sacrifício”, garantiu.
Bolsonaro falou que o governo
tem “uma maneira diferente de fazer política” e que tenta convencer
os parlamentares da necessidade
da reforma através de um “sentido
patriótico”. “O Brasil se continuar
sem reformas a tendência nossa é
chegar à beira do caos e não queremos isso”, declarou.
A proposta foi entregue ao Congresso no dia 20 de fevereiro e, ainda este mês, deve receber a proposta de reforma para a Previdência
dos militares das Forças Armadas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já
anunciou que as mudanças nas regras previdenciárias dos militares
irão tramitar junto com a reforma
do sistema previdenciário geral.l

Exportações estão suspensas

INFRAESTRUTURA

Audiência pública
na ALRN vai discutir
crise no Porto de Natal

Henrique Baltazar sobre PMs nas ruas: “tem pouca influência nas CVLIs”
registrados 27 casos de mortes violentas nos dias folia carnavalesca.
Ano passado foram 40, em 2017 o
número chegou a 51 e em 2016 ficou
em 31 homicídios.
O comandante-geral da Polícia
Militar, coronel Alarico Azevedo,
não quis comentar a declaração do
juiz. O coronel preferiu parabenizar

o trabalho feito pela Polícia Militar
e fez questão de agradecer a toda a
população por contribuir com a força
policial, fornecendo informações que
permitem maior eficiência na segurança pública, além de parabenizar
a estratégia do governo do Estado.
“Respeito a opinião do doutor Henrique Baltazar”, encerrou.l

A Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Norte vai promover
nesta terça-feira, 12, por proposição
do deputado estadual Ubaldo
Fernandes (PTC), uma audiência
pública para discutir a suspensão
das exportações no Porto de Natal.
Desde o final de fevereiro,
quando mais de três toneladas
de cocaína foram apreendidas
em contêineres, as atividades
de exportação estão suspensas.
Alegando falta de segurança, a
principal empresa transportadora, a
CGA/CGM, decidiu paralisar suas
operações em Natal, a princípio, por
um período de 45 dias.l
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ESCLARECIMENTO

Xuxa pede respeito após fake
news de discussão no Twitter
Em montagem que circula nas redes, Xuxa teria criticado a publicação
do vídeo obsceno que o presidente Jair Bolsonaro fez em sua conta oficial
Record TV / Reprodução

O nome de Xuxa teve seu nome
envolvido em uma fake news. As
afirmações em questão mostravam
que a apresentadora teria discutido
com o presidente Jair Bolsonaro no
Twitter. Em seu Instagram, a rainha dos baixinhos pediu mais respeito dos seus seguidores e falou até
sobre momentos de sua carreira.
Na montagem, Xuxa teria criticado a publicação do vídeo obsceno
que o presidente Jair Bolsonaro fez
em sua conta oficial e teria recebido
como resposta a citação de um trabalho que ela fez como atriz 1982:
“Amor, Estranho Amor”.
No Instagram, ela decidiu dar Após polêmica, apresentadora disse no Instagram que “gentileza gera gentileza”
um basta a esses boatos publicando
MAISA
ANUNCIO.pdf
1 junto
08/03/19so aqui
15:17 pra ver se respeito gera reso print dos
supostos
tweets
foi como a apresentadora começou
com um textão. “Estou colocando is- peito e gentileza gera gentileza...”, seu desabafo.l
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Instagram / Reprodução

Dado Dolabella critica
roupas de famosas
Dado Dolabella usou seu Instagram
para criticar as famosas que
desfilaram pelas escolas de samba
durante o Carnaval 2019 e usaram
fantasias com peças de origem
animal. A publicação foi uma
sequência de fotos de Juliana Paes,
Viviane Araújo, Claudia Raia e Magda
Moraes. “Rainhas da hipocrisia
representando uma sociedade que
clama por paz e amor causando o
inferno na Terra pra todos os outros
terráqueos que nela habitam”, criticou.
O ator se irritou com as fantasias
usadas no Carnaval por algumas
musas que tinham penas e outras
partes de aves e animais. “Exploração
animal”, escreveu.
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Alex
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alexmedeiros1959@gmail.com

>> Reforma. O presidente da
Associação dos Magistrados do RN
(AMARN), Herval Sampaio Jr., vai
inserir a entidade nos debates da
reforma do plano diretor de Natal,
estimulando os juízes a contribuírem
com suas opiniões nas audiências
públicas que estão ocorrendo na
Prefeitura e Câmara Municipal.
>> Assaltos. Os roubos a bancos
e explosões de caixas eletrônicos
precisam urgentemente ser
considerados crimes de segurança
nacional e contra a economia
popular. O efeito dominó dos
prejuízos na vida das cidades do
interior – alvos prediletos das
quadrilhas – é de uma dimensão
estarrecedora.
>> Bunkers. A decisão do governo
federal de cortar contato com o
MST, entidade ilegal e promotora de
badernas, terá em breve um bom efeito
no combate às quadrilhas de bancos
pelo interior. Alguns assentamentos
à beira das estradas têm sido usados
pelos assaltantes para driblar a polícia
durante as fugas.
>> Bunkers II. Para quem não
sabe, os esconderijos chamados
bunkers são uma invenção da
ditadura comunista da Albânia à
época do líder Enver Roxha, que
por décadas foi uma espécie de
guru ideológico do PCdoB no Brasil.
Durante 40 anos o ditador construiu
mais de 100 mil esconderijos por
todo o país.
>> Caos na Saúde. Os prestadores de
serviços de exames e os fornecedores
em geral estão sem receber
pagamentos desde o ano passado. Eis
o perigoso quadro na Secretaria de
Saúde do Estado que pode gerar um
caos no sistema, com sinais já visíveis
no cenário preocupante do Hospital
Walfredo Gurgel.
>> Mulheres. Já na Casa do Cordel
a coleção “Dez Mulheres Potiguares”,
com perfis biográficos feitos em
versos de figuras como Zila Mamede,
Nísia Floresta, Auta de Souza, Julia
Medeiros, Noilde Ramalho, Glorinha
Oliveira, Palmyra Wanderley, Ana
Cascudo, Clotilde Tavares e Leilane
Assunção.
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“

Os povos são
um mito, só
existem as nações”

Corporações em queda livre

Os governadores eleitos em 1986
tomaram posse no ano seguinte,
quando eu comecei a escrever os primeiros textos de jornal. Em março de
1987 o jornalista Geraldo Melo assumia o governo do RN no mesmo mês
em que um novo LP de Raul Seixas
chegava às lojas de discos de todo o
Brasil.
O álbum Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Béin-Bum! trazia a música Cowboy
Fora da Lei cuja letra tinha um
trecho pra lá de instigante, “eu não
preciso ler jornais / mentir sozinho
eu sou capaz”. Um chute no balde da
imprensa, até então só questionada
publicamente por Leonel Brizola,
que odiava o sistema Globo.
Dali a um ano, comecei pra valer
o ofício de escrever periodicamente,
assinando a coluna Portfolio no Diário de Natal, onde fiquei por doze
anos até me transferir para O Jornal
de Hoje, onde foram mais dezesseis
bons anos. Ao longo desses mais de
trinta anos, sempre prezei por não
omitir minha opinião.
Se sei digo que sei, se não sei digo
que não sei, só pra ilustrar com o personagem Armando Volta da saudosa
Escolinha do gênio Chico Anysio.
Não escondo do leitor o que penso
de qualquer assunto, nem faço dois
discursos – um na mídia e outro nas
rodas de amigos. Expressar é obrigação do ofício.
No âmbito da política, creio ter
sido o primeiro a dividir com os leitores o segredo do voto nas eleições. Por
vários pleitos nominei os candidatos
da minha preferência, para que tudo
ficasse bem claro ao público quando
estivesse lendo os meus comentários,
minhas análises e os meus palpites.
O melhor e mais honesto cartão
de visita do homem (ou mulher) de
imprensa é a sua opinião. Se seu
maior dever é informar, nada mais
legítimo que o seu leitor saiba com

que texto ou voz está lidando. Jornalista não deveria levar o seu público
a adivinhar seus interesses. Ah, não
existe jornalismo neutro, viu?
Ninguém tem, nem pode ter,
neutralidade em nada. Ninguém
está nu de algum interesse quando
os assuntos são política, dinheiro
e religião. Bradar independência
jornalística é retórica de classe, um
charminho para encantar audiência
desprevenida. A imprensa é um mar
com sereias cantarolando.
Na última eleição presidencial, a
máscara de muitas vestais da mídia
caiu ao escorregar na espuma das
urnas. Jornalista dizia X em petit comitê e propagava Y nos microfones,
nas páginas, nos vídeos, nas redes
sociais. E o nome disso é desonestidade intelectual, um disfarce para
ludibriar o público.
Verdades assim são os principais
e mais graves motivos que estão aniquilando a chamada velha imprensa,
representada por grandes veículos
que perdem credibilidade a olhos
vistos. O fenômeno está nos EUA,
poderá chegar na Europa e já chegou
com força na América Latina, obviamente também aqui.
A agência Reuters acaba de
constatar que a sociedade americana
está abandonando a imprensa, um
dos clássicos pilares da democracia.
Acredita mais nas Forças Armadas,
na Suprema Corte e no poder de Washington. Mais de 30% dos aparelhos
de TV não sintonizam canais, mas
games e internet.
No Brasil, os números de jornais
como a Folha e O Globo são risíveis; a
audiência da TV despencou a níveis
preocupantes; as revistas já não pautam a semana. Figurinhas carimbadas da mídia colecionam desaforos
por causa do jornalismo em favor do
grotesco. Viraram cowboys fora da lei
e fora da ordem.

PICARDIA NAS REDES
Só há duas escolhas:
acreditar na grande
imprensa ou ser feliz.

Adélio Bispo é o primeiro
doido brasileiro com
posicionamento político.

Plasil acima
de tudo, Dalsy acima
de todos.

(Liandra Amorim)

(Ugo Vernomentti)

(Nina da Farmácia)

(Golbery do Couto e Silva)

>> Mulheres II. Os versos, todos em
cordel, retratam as homenageadas na
escrita poética de Rosa Regis, Síria
Lima, Emília Carla, Rita Cruz, Vani
Fragosa, Jussiara Soares e Járdia
Maia. A coleção com os perfis foi
lançado na manhã do último sábado,
na própria Casa do Cordel, na Rua
Vigário Bartolomeu.
>> Futuro e ficção. O
filósofo e educador canadense
Marshall McLuhan, um dos
maiores teóricos dos meios
de comunicação, concluiu em
1964 que os grandes inventos
tecnológicos eram extensões dos
nossos corpos e sentidos. Por
exemplo, o telefone foi extensão
do ouvido, o automóvel das
pernas, o cinema e a TV dos
olhos e ainda anteviu a Internet
ao entender os primeiros
computadores como extensões
do nosso sistema nervoso. O que
virá por aí se a física quântica e
a neurociência avançarem sobre
o pensamento?
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>> Pioneira potiguar. No
Dia Internacional da Mulher,
comemorado sexta passada, dia
8 de março, o jornal O Globo
lançou uma nova plataforma com
o nome “Celina”, em homenagem
a potiguar Celina Guimarães, a
primeira mulher a votar no Brasil,
em 1928. “A professora, nascida
em Natal, lutou pelos seus direitos
e fez história em Mossoró, no
interior do Rio Grande do Norte”,
diz o jornal.
>> Espaço. A plataforma
Celina será sobre mulheres e
diversidade. “Um espaço para
debater, em profundidade, os
temas ligados a mulheres, mas
também outras questões de gênero
e diversidade”, explicou o jornal.
Terão espaço reportagens, artigos,
entrevistas, perfis e vídeos sobre
direitos, mercado de trabalho,
comportamento, expressão
cultural, política, educação, saúde
e violência. “A partir deste Dia
Internacional da Mulher, Celina
trará diariamente, no ambiente
digital, material produzido por
todas as editorias do Globo e por
colunistas do jornal”, prometeu O
Globo.

Caio Oliveira

Jornalista
Ulysses Freire
curtindo o
carnaval no
badalado
camarote
Carvalheira
na Ladeira de
Olinda

João Neto

Sérgio
Fernandes e
Daniele Costa
aproveitando
o carnaval em
Natal

Divulgação

>> Reforma questionada.
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria (CNTI)
ajuizou no Supremo Tribunal
Federal (STF) a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6082
contra dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), na
redação dada pela Lei 13.467/2017,
ou seja, na Reforma Trabalhista
de Rogério Marinho, que dispõem
sobre a reparação por dano moral
decorrente da relação de trabalho.
>> Questão de limite. A CNTI
alega que a Reforma Trabalhista
impõe limites à fixação judicial
da compensação pecuniária por
dano moral. Como exemplo,
cita que, em caso de ofensa
gravíssima à vida, à saúde ou à
integridade física decorrente de
uma relação empregatícia, o valor
da compensação estará limitado a
50 vezes o último salário contratual
do ofendido, independentemente da
necessidade da vítima, da gravidade
da ofensa, das circunstâncias do
caso e da capacidade econômica do
ofensor. “Seguramente, não se pode
admitir o ‘tabelamento’ dos danos
morais pela lei. Cabe ao magistrado
fixar a indenização considerando o
caso concreto”, diz a ação da CNTI.

Desfile Miu
Miu Inverno
2020, em
Paris

>> Leitor questiona. “Em virtude da
grande penetração que sua coluna tem junto
a sociedade civil, venho através do presente
pedir que a prezada jornalista faça um pedido
de esclarecimentos ao Governo do Estado com
relação à situação funcional do Dr Cipriano
Maia atual Secretário de Saúde do Estado. O
Dr Cipriano foi nomeado Secretário de Saúde do
Estado dia 01/01/2019, porém até a presente data
ainda não tomou posse oficialmente (segundo
informações da imprensa, o mesmo ainda não foi
cedido pelo UFRN). No dia 03/01/2019 o próprio
Dr Cipriano juntamente com a governadora
Fatima Bezerra, designou a Coordenadora de
Planejamento da saúde Marcia Pellense para
responder pelo expediente da Secretaria a qual
vem respondendo até a presente data. É ai
onde solicito esclarecimento do Governo. Se Dr
Cipriano não tomou posse e não está podendo
assinar documentos e atos pela Secretaria
de Saúde, como pode ele, mesmo junto com
a Governadora, assinar portaria designando
Marcia Pellense para responder pela Secretaria?
Se ele não pode oficialmente assinar documentos
e atos pela Secretaria, é legal ele receber diárias,
passagens e hospedagens pagas pelo Governo
do Estado e representar a Secretaria junto aos
orgãos oficiais? Será que o Dr Cipriano esta
recebendo remuneração conjunta da UFRN e
da SESAP? Só Basta apenas que o Governo do
Estado explique a legalidade desta situação.
Atenciosamente, Clovis Alberto”.
>> Quebrando paradigma. Em um mundo
corporativo ainda dominado pelos homens,
principalmente em determinadas áreas, a
Companhia Potiguar de Gás quebrou um
paradigma que já existia há 25 anos. Pela
primeira vez na história da empresa, duas
mulheres comandam as principais decisões da
concessionária estadual de gás natural canalizado:
Larissa Dantas Gentile, engenheira e advogada,
é a primeira Diretora Presidente da história
da empresa e Eliana Bandeira, economista, é a
primeira Diretora Administrativa e Financeira.
As duas fazem parte dos somente 38% dos
cargos de chefia ocupados por mulheres, segundo
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), realizado em 2017.

>> GIRO PELO TWITTER...
João Neto

Henrique
Vanderley
e Hermano
Morais no
bloco A Ponta,
que sai em
Ponta Negra

...da revista Veja: “Deputados dos EUA:
‘Bolsonaro põe em risco democracia do Brasil’”;
...do portal Congresso em Foco: “Marco
Feliciano, aliado de Bolsonaro, critica ‘despreparo’
do governo: ‘Somos amadores’”;
...do portal G1: “Maia diz que vai marcar para
quarta-feira instalação da CCJ. Comissão de
Constituição e Justiça é a primeira etapa de
tramitação da reforma da Previdência. Segundo
presidente da Câmara, indicação dos integrantes
do colegiado começa na segunda (11)”.
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SEPTICEMIA

Goldberg conta que quase
morreu após pneumonia
Whoopi Goldberg explicou o motivo pelo qual se ausentou do comando do programa The View, exibido
na televisão dos Estados Unidos.
Em um vídeo exibido durante a pró-

pria atração, a famosa atriz internacional revelou que quase morreu,
por conta de uma pneumonia.
A artista teve tal problema de
saúde nos dois pulmões, chegando

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Contemplado
em sorteio
Duas aves
brasileiras

"Manual"
do remédio
(?) de moça, doce

Gisele
Fase Bündchen
financeira
Decâmetro
difícil (símbolo)

Reeducação
alimentar

Eugênio exige que Cris/Julia expulse Maristela de sua casa. Maristela revela a Cris/Julia que Gustavo
comprou passagens para ela fugir com Henrique. Cris/Julia entrega a Otávio um bilhete para Danilo.
Priscila comenta com Isabel que gostaria de morar com ela e Alain no Rio de Janeiro.

VERÃO 90

João conta a Moana que Giovana entrará com um pedido de liberdade condicional para ele.
Manu agradece a Jerônimo por ter conseguido a campanha publicitária e não demonstra
interesse nas tentativas de sedução do rapaz. Lidiane lamenta a falta de dinheiro.

O SÉTIMO GUARDIÃO

A carruagem de
Cinderela
(Lit.)

Gabriel não acredita no pedido de reconciliação de Valentina. Luz promete guiar Sóstenes até o local que leva
à fonte. Nicolau pede a Afrodite para voltar para casa. Marcos Paulo vê Valentina chegar ao cabaré e manda
Mattoso se afastar. Sampaio se recusa a contar a Olavo o que aconteceu com Laura.

(?) Ryan,
atriz (EUA)
Sílaba de
"grata"

Título de
(?), documento para
votação

Lamber a
(?): atitude da mãe
coruja

Cosmético
para
pintar os
lábios

(?) Luís,
atacante
(fut.)

HORÓSCOPO

Nome da
primeira
consoante
Estabelecimento onde
se vende
chope

Meter o
(?): intrometer-se

Imito a
"voz" do
gato
Faixa de
rádio
Ordinal
(abrev.)

Peça da
dobradiça
Coloco
em ordem

Remédio
para o tratamento
da Aids

550, em
algarismos
romanos
Thiago
Fragoso,
ator de
"Babilônia"

(?)-Matre:
ajuda
gestantes

Vai querer resolver questões pessoais, mas
precisará pegar leve. Contato com autoridade
poderá render oportunidades em entrevistas de
emprego. Não idealize o romance.

Vai desejar agilizar assuntos relacionados
à viagem e saberá direcionar seus sonhos
para que se realizem. Poderá mudar de
emprego com a ajuda de uma mulher.

Contas
para reza
(Catol.)
Organização das
Américas
(sigla)

ARIES
(21/03 A 20/04)

TOURO
(21/04 A 20/05)

(?) Campos, atriz
Corta
(a madeira)

Bicho-papão
(Folcl.)
Claridade
matutina
Mulher do
imperador
Zoológico
(red.)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Os astros indicam um dia movimentado. Talvez
precise lidar com atrasos relacionados a acordo
ou entrega de documentos. Procure não fazer
as coisas de forma atropelada.

CANCER
(21/06 A 22/07)

(?) Family,
grupo
vocal da
MPB

3/azt — fat. 4/eixo. 5/apart — crise. 7/bedelho. 8/premiado.
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BANCO

Artista teve problema nos pulmões

ESPELHO DA VIDA

© Revistas COQUETEL

Peça do
motor do
carro
Que não
é ficção
Uma e
outra: as
duas

(?)-hotel,
moradia
de turistas
Atmosfera

a ter também septicemia.
“Eu estou aqui. Estou de pé e
me movimentando, não tão rápido
quanto eu gostaria, mas estou bem.
Não morri. Isso é o que aconteceu.
(...) Sim, cheguei bem perto de deixar a Terra. A boa nova é que eu
não deixei. Obrigada pelos desejos
de melhora, e todas as coisas maravilhosas que as pessoas vêm dizendo. Até gente que não é minha fã
tem falado boas coisas sobre mim”,
chegou a declarar Whoopi, na frente das câmeras.l

NOVELAS

PASSATEMPO

Comigoninguém(?), planta
venenosa

11.03.2019

Vai criar resistência contra o que não concorda e
será difícil mudar de opinião. Chance de trabalhar
com produtos de outras cidades ou com viagens.
No romance, evite o ciúme e não se faça de vítima.

LEÃO
(23/07 A 22/08)
Seu espírito generoso e encantador estará em
evidência. Em família, atenção, pois poderá
lidar com desafios. Será bom cuidar melhor
da saúde.

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )
Poderá contar com o apoio da família para
o que precisar. É possível que planeje novas
opções de trabalho e lucro. Procure não ir com
muita sede ao pote nos assuntos do coração.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Talvez enfrente dificuldade de encerrar
situações que não cabem mais na sua vida.
Segredo de família poderá vir à tona. Deve fazer
amigos que moram fora ou em viagem.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Plutão indica emoções intensas e com grande
aprendizado diante dos desafios. No trabalho,
aposte nas suas decisões firmes. Terá empenho
para se acertar com seu par.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Canalize sua energia para realizar seus sonhos.
Você saberá sair da zona de conforto! Um contrato
praticamente fechado poderá sofrer atraso. O tema
fidelidade estará no foco do seu romance.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)
Deverá se empenhar no seu emprego e fazer
novos contatos. Mas o cansaço e a irritação
poderão atrapalhar seus planos. Se estiver só,
poderá se interessar por pessoas mais velhas.

AQUÁRIO
(21/01 A 19/02)
Ambição em destaque. Poderá contar com o apoio
dos amigos para o que precisar. Evite comidas
muito fortes. Você estará com um charme
arrasador e vai dominar na vida amorosa.

PEIXES
(20/02 A 20/03)
Espere sorte caso faça provas ou exames.
Poderá se decepcionar com amigos. Terá
determinação para cuidar melhor da sua
alimentação.
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Marcelo Camargo / Agência Brasil

CANDIDATURAS LARANJAS

“Ministro do Turismo já deveria
ter sido afastado”, diz Janaína
Ex-presidente estadual do PSL em Minas, Marcelo Álvaro Antônio
teria direcionado verbas de campanha a candidatas de fachada
A deputada estadual Janaína
Paschoal (PSL-SP) defende que o
ministro do Turismo, Marcelo Álvaro
Antônio (PSL-MG) deixe o cargo devido às suspeitas de direcionamento
de verbas de campanha a candidatas

suspeitas de serem laranjas. “O ministro tem todo direito de se defender,
mas a manutenção dele no Ministério
está comprometendo todo o governo”,
disse Janaina na sexta-feira, 8.
Em 4 de fevereiro, uma reporta-

gem do jornal Folha de S.Paulo apontou que o ministro, que era presidente estadual do PSL em Minas Gerais,
direcionou verbas de campanha a
quatro candidatas no Estado que são
suspeitas de serem laranjas.l

Deputada Janaina Paschoal (PSL-SP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
REAVISO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 370/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 010/2019, no dia 21 de março de 2019, às 09:00
horas, objetivando: contratação de empresa para realizar os serviços de transporte de estudantes
dos ensinos médio e fundamental deste município de Rio do Fogo/RN, o Edital na íntegra, estará à
disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N,
centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.
br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@
hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 011/2019, no dia 21 de março de 2019, às 11:00 horas, objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as
necessidades das diversas secretarias deste município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo
Municipal de Assistência Social, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala
da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às
14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações,
telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 012/2019, no dia 21 de março de 2019, às
13:30 horas, objetivando: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as
necessidades das diversas secretarias deste município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo
Municipal de Assistência Social, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala
da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às
14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações,
telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 013/2019, no dia 26 de março de 2019, às 09:00
horas, objetivando: Aquisição de toners, cartuchos, tintas e cilindro originais, para atender as
necessidades das diversas secretarias deste Município, Fundo Municipal de Saúde e o Fundo
Municipal de Assistência Social, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala
da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às
14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações,
telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 014/2019, no dia 26 de março de 2019, às 11:00
horas, objetivando: Aquisição de Cestas Basicas para doações a famílias reconhecidamente
carentes deste município de Rio do Fogo/RN, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/
RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 015/2019, no dia 26 de março de 2019, às 13:00
horas, objetivando: A contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos,
para atender as necessidades das diversas secretárias deste Município, do Fundo Municipal de
saúde e do Fundo Municipal de assistência Social, o Edital na íntegra, estará à disposição dos
interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio
do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao,
Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
Rio do Fogo/RN, 08 de março de 2019.
Valerio Sampaio Carneiro
PREGOEIRO

O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, através do seu Pregoeiro COMUNICA aos
participantes e demais interessados sobre o Pregão Presencial nº 011/2019, que decidiu pelo
DEFERIMENTO a Impugnação a qual foi reconhecida ante a intempestividade conﬁgurada,
interposto pelas empresas: R D TRANSPORTES LTDA CNPJ: 17.910.660/0001-02, R A DA
MOTA EIRELI CNPJ: 23.435.950/0001-44 e C A TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA-EPP
CNPJ: 26.757.418/0001-31. Determina que se retire do Edital as letras “d” e “e” do item 6.1.5 do
edital 011/2019. O Pregoeiro comunica que o processo encontra-se com vista franqueada aos
interessados na sala da CPL. Dessa forma, ﬁca alterado o item 6.1.5 e retiradas as letras “d” e “e”
e consequentemente modiﬁcado o Edital e, por consequência, a realização do certame
anteriormente marcada para o dia 11 de março de 2019, ás 08h30min, ﬁca remarcada para o dia
25 de março de 2019, às 08h30min, conforme disposto no aviso de realização da sessão pública
do processo licitatório de número em epígrafe. O edital e seus anexos encontra-se à disposição
no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, Centro, o edital na
integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com e http://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/.
Afonso Bezerra/RN, 08 de março de 2019
JESIEL ANDRÉ FAUSTINO DA SILVA
Pregoeiro Municipal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)
GEOPARK BRASIL EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS LTDA, inscrita no CNPJ
17.572.061/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença Simplificada (LS)
para a atividade de abertura de acesso para o poço 1-MDC-1-RN, localizado na Zona Rural
do município de Assú/RN.
Lívia Valverde Almeida Santos Carvalho
Representante Legal

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, VENDEDORES,
REPRESENTANTES DE VENDAS E VENDEDORES FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES
NOS ESTADOS DA PB E RN — COOPPROPAGA, com sede Av. Santos Dumont, 120, sala 302,
Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.013-170, CNPJ 22.796.842/0001-34, NIRE 2540000970-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas, Vendedores,
Representantes de Vendas e Vendedores Farmacêuticos e Hospitalares nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte-COOPPROPAGA, no uso das suas atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data comam-se 21 (vinte e um),
em pleno gozo de seus direitos social para participarem da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a se realizar no dia 23 de março de 2019, na sede da cooperativa, Av. Santos
Dumont, 120, sala 302, Centro, João Pessoa/PB. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á
em primeira convocação às 7h00min com a presença de 2/3 (dois terços) de associados; em
segunda convocação as 8h00min, com a presença de ½ (metade) mais um de associados; e
em terceira e última convocação às 9h00min, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 10h00min
com a presença de 2/3 (dois terços) de associados; em segunda convocação as 11h00min,
com a presença de ½ (metade) mais um de associados; e em terceira e última convocação às
12h00min, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de ser deliberada a seguinte
Ordem do dia: Pauta da AGO
1) Prestação de contas do exercício social de 2018, compreendendo o relatório de gestão,
balanço patrimonial; demonstração de sobras ou perdas e demais demonstrativos; e parecer
do conselho fiscal;
2) Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas do exercício de 2018;
3) Eleição do Conselho Fiscal;
4) Eleição da nova Diretoria;
5) Quaisquer assuntos de interesse social.
Pauta da AGE
1)Mudança no Estatuto Social sobre a área de atuação da cooperativa. Artigo 2º Área de
ação, incluso parágrafo único do Estatuto da Cooppropaga.
Nota: São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para tornar
válidas as deliberações de que trata a pauta acima.
João Pessoa, 08 de março de 2019.
Gilberto Rodrigues de Almeida Netto
Presidente
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MULHERES

Governo do RN cria núcleo para combater
feminicídios e abrirá delegacia 24h por dia
Zona Norte de Natal, onde delegacia especializada vai funcionar o tempo todo, tem o maior número
de incidências de crimes contra a mulher na capital potiguar. Hoje, nenhuma delegacia abre 24h
Elisa Elsie / Governo do RN

A governadora do Rio Grande
do Norte, Fátima Bezerra, anunciou
a criação do Núcleo de Combate ao
Feminicídio dentro da estrutura da
Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP),
da Polícia Civil, e instituiu plantões
de 24h por dia na Delegacia de Assistência à Mulher, na zona Norte
de Natal.
“O Rio Grande do Norte atravessa uma situação de calamidade
financeira, que vem sendo enfrentada com zelo e responsabilidade pelo
nosso governo. Mas, isso não pode
nos poupar de nenhum esforço no
enfrentamento da cultura machista
que vitima as mulheres em nosso
Estado”, destacou a governadora.
A criação do Núcleo, segundo

Governadora Fátima Bezerra falou em enfrentar “cultura machista” no RN
o Governo do Estado, possibilitará
mais agilidade nos inquéritos e melhor investigação de crimes contra

a mulher. Já o plantão em regime
de 24 horas na Polícia Civil supre
a demanda existente hoje, pois

nenhuma das cinco delegacias especializadas desta área funcionava
em sistema de plantão no Rio Grande do Norte.
Ainda de acordo com o Governo,
a ampliação da rede de atendimento é estratégia para a diminuição
dos crimes, uma vez que a maioria
deles acontece aos finais de semana
e à noite. A escolha da zona Norte
da capital para abertura 24h por
dia da delegacia se deu pelo fato de
que quase metade da população residente na área é do sexo feminino,
o que representa, em números, praticamente a população de Mossoró,
segunda maior cidade do Estado. É
também na zona Norte onde está o
maior número de incidências deste
crime, na capital.

kumon

PODE ESCREVER:
o Kumon FUNCIONA.
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MELHORA O

O Kumon utiliza uma programação de
estudos exclusiva, que respeita as necessidades de cada criança. Com isso, dia a dia,
seu ﬁlho desenvolve habilidades que o
tornarão mais independente e conﬁante para
progredir tanto na escola como na vida. Com
o Kumon, seu ﬁlho aumenta a concentração,
acelera o raciocínio e desenvolve o hábito de
estudar. Aprende por ele mesmo e para ele
mesmo.

desempenho
das
crianças.
•Matemática
•INGLês
•PORTUGUês
•Japonês

sem taxa de matrícula de 21/01 a 20/03/19
Consulte disponibilidade de disciplinas na unidade mais próxima

Encontre a unidade mais próxiima! | 0800

728 1121

