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Tesouro sugere menos 
incentivos fiscais no RN

Visão Celeste faz história 
e se classifica na Copinha

Atenção, preste muita atenção: 
o Big Fone vai tocar em Natal

Para equilibrar finanças potiguares, equipe técnica federal sugeriu, entre outras medidas, a redução de incentivos 
fiscais e da estrutura administrativa do governo do Rio Grande do Norte; técnico virá ao Estado no fim do mês.

Equipe de Parnamirim venceu o Primavera/SP nos 
pênaltis e avançou às oitavas de final do torneio.

Telefone igual ao da casa mais vigiada do País vai
tocar em um ponto próximo ao Gancho de Igapó.
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Time superou a melhor campanha de um potiguar na Copa SP: a do ABC em 2016
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Informações são da Emparn

José Aldenir / Agora RN

Jean-Paul pede 
“discrição” para 
não afastar hub dos 
Correios do Estado

Em 2018, RN teve 
o período chuvoso 
mais intenso dos 
últimos seis anos

Senador do PT afirma que fazer alarde 
em relação ao assunto pode prejudicar 
interesses do Estado. No domingo, 
deputado eleito João Maia pediu união 
da bancada para trazer investimento.

Resultado obtido ano passado foi o 
maior volume desde 2012, quando 
o Estado entrou oficialmente no 
período de seca severa; previsão é 
que 2019 seja ainda melhor.

Leia nesta edição 
caderno especial 
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Déficit dobrado

O déficit previdenciário dos estados brasileiros e do Distrito 
Federal tem avançado de forma veloz. A proporção mais que 
dobrou em um intervalo de menos de quatro anos. Segundo 

o Observatório das Finanças Públicas Estaduais, elaborado pelo 
Instituto Fiscal Independente do Senado Federal (IFI), o rombo 
passou de “pouco menos de 6% da receita corrente própria estadual 
(ou R$ 32,7 bilhões) em 2015 para mais de 14% (ou R$ 50,7 bilhões) no 
acumulado até agosto [de 2018]”. Conforme a análise publicada em 
dezembro passado, “a mudança demográfica já em curso, associada 
às atuais regras de elegibilidade para concessão dos benefícios deve 
agravar o desequilíbrio previdenciário nos próximos anos”. No mesmo 
período, a participação do gasto com inativos (aposentados por idade 
ou tempo de serviço) na despesa total com pessoal e encargos nos 
estados e no DF subiu de 30,5% para 39,6%.

>> Sem privatização. 
Diferentemente do que se esperava, 
o Tesouro Nacional não recomendou 
ao Governo do Estado a privatização 
de órgãos como a Caern como forma 
de ajustar as contas. A gestão de 
Fátima Bezerra esperava receber 
essa exigência como contrapartida 
para a obtenção de socorro federal, 
mas o Tesouro recomendou outras 
medidas, como arrocho na concessão 
de benefícios fiscais para empresas.

>> Encontro com LGBT. 
Fátima Bezerra vai receber na 
próxima quarta-feira, em reunião 
na Governadoria, integrantes do 
movimento LGBT Potiguar. O 
grupo reclama de falta de diálogo 
com o novo secretário de Saúde, 
Cipriano Maia. Segundo os 
representantes do movimento, o 
médico tem “perseguido” os LGBTs.

>> Linha direta 1. Líder no Rio 
Grande do Norte do PSL, partido do 
presidente Jair Bolsonaro, o coronel 
Hélio Oliveira afirma que a política 
do governo federal chegará ao 
Estado mesmo com o governo local 
sob o comando de Fátima Bezerra, 
do PT. De acordo com Hélio, 
Bolsonaro usará os órgãos federais 
para realizar investimentos no RN.

>> Linha direta 2. “Nós temos 
um Estado que não ajuda muito o 
governo federal, mas, na hora de 
pedir, sabe pedir. Então, temos que 
dispor destes órgãos federais para 
que a política de Bolsonaro possa 

“Os investigadores 
estão próximos da 

elucidação e da prisão 
daqueles que estão 

envolvidos”
Governador do Rio de Janeiro, Wilson 

Witzel, sobre investigação do assassinato 
da vereadora Marielle Franco

>> De folga. O desembargador 
Expedito Ferreira, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte, entrou em 
férias. Durante os 60 dias de 
afastamento, ele será substituído 
na Corte pelo juiz Roberto 
Francisco Guedes Lima, titular 
da 25ª Vara Cível da Comarca 
de Natal.

chegar à população, que é quem 
está na ponta do sistema e quem 
mais precisa”, afirmou Hélio, em 
entrevista à 95 FM na semana 
passada.

>> Confiante e feliz. O presidente 
Jair Bolsonaro publicou em sua 
conta do Twitter que está “confiante 
e feliz” com a sua participação no 
Fórum Econômico Mundial de 
Davos, na Suíça, que acontecerá 
na próxima semana. Segundo ele, 
será uma “grande oportunidade 
de apresentar a líderes do mundo 
todo um Brasil diferente, livre das 
amarras ideológicas e corrupção 
generalizada”.

>> Jovens Líderes. Seguem 
abertas até o dia 18 de janeiro as 
inscrições para a Escola de Jovens 
Líderes do Partido Solidariedade 
do Rio Grande do Norte. A próxima 
turma irá formar novos candidatos 
para as eleições de 2020. Os 
interessados no projeto podem se 
inscrever através do site https://
www.jovenslideresrn.com.br/.

>> Líder. O deputado federal Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), de 41 anos, 
será o líder do governo na Câmara. 
A escolha foi anunciada nesta 
segunda-feira, 14, pelo presidente 
Jair Bolsonaro. O parlamentar, que 
cumprirá seu primeiro mandato 
a partir de fevereiro, tem dito aos 
mais próximos que seu ingresso na 
vida política foi incentivado pelo 
presidente da República.

José Aldenir / Agora RN

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | REDAÇÃO: (84) 3027-1690 | PUBLICAÇÕES: publica@agorarn.com.br

Alex Viana
Diretor Editor

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana
Diretora Financeira

Marcelo Hollanda 
Jalmir Oliveira 

Wagner Guerra 
Elias Luz 

Tiago Rebolo
Editor Geral

FILIADO A 
Diagramação e Design

Raniere Pinheiro

Pauta e Chefia de Reportagem
David Freire

Reportagem
Boni Neto 

Rodrigo Ferreira 
Gabriela Fernandes

To
m

az
 S

ilv
a 

/ A
gê

nc
ia

 B
ra

sil

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 
PINHEIRO

O discurso político na teoria é 
totalmente diferente na prática. Que o 
diga o presidente Jair Bolsonaro, que 
enfrenta problemas para efetivação 
do seu plano de governo. São 
problemas acumulados há décadas 
que represaram agora e precisam 
ser efetivados. O presidente terá 
um árduo desafio durante os 4 anos 
da sua administração, e o primeiro 
deles será pacificar a Nação e 
fazer retornar a autoestima do povo  
brasileiro, segundo ele tem afirmado. 
Em seguida, implementar as reformas 
estruturantes, principalmente a 
previdenciária e a política. O Brasil 
não pode mais realizar eleição de 2 
em 2 anos e continuar com mais de 
30 partidos, alguns deles de aluguel. 
É urgente também que seja feita uma 
reforma fiscal para diminuir a carga 
tributária, atualmente escorchante. 
Mas, para que isso seja feito é 
preciso a união de todos – Governo 
Federal, Congresso Nacional e a 
própria população. A seu favor, o fato 
do presidente ter um grande respaldo 
popular, o que lhe permite tomar 
decisões, inclusive, contrariando 
interesses políticos e corporativos.    

Árduo desafio

Leitura rápida1

>> O vice-presidente nacional do 
PPS, ex-deputado Wober Júnior não 
cogita de ser candidato a nenhum 
cargo eletivo. Ele está dividindo seu 
tempo entre Brasília, onde cuida 
da legenda e Natal, onde continua 
radicado. Foi o que afirmou ao 
participar do programa “Primando 
com a Verdade”.
>> Wober Júnior, disse que 
futuramente terá um encontro com 
a governadora Fátima Bezerra, para 
expor algumas opiniões que visem 
ajudá-la a tirar o Rio Grande do Norte 
da crise em que se encontra. O ex-
deputado defende a venda da Caern, 
Potigás e Centro de Convenções, 
além da federalização da UERN.       

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora
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Tesouro Nacional recomenda corte de 
incentivos fiscais no Rio Grande do Norte

CRISE FINANCEIRA

José Aldenir / Agora RN

Equipe técnica Federal sugeriu, entre outras medidas, a redução de incentivos fiscais e da estrutura 
administrativa do governo do Rio Grande do Norte; técnico da STN virá ao Estado no fim do mês

A Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) recomendou ao Governo do Rio 
Grande do Norte uma série de medi-
das para a retomada do equilíbrio das 
contas públicas. Os apontamentos 
foram feitos durante o encontro que 
aconteceu na última sexta-feira, 11, 
entre a equipe econômica da gover-
nadora Fátima Bezerra e os técnicos 
do Governo Federal.

A equipe do Tesouro sugeriu ao  
RN a redução de incentivos fiscais e 
da estrutura administrativa; a insti-
tuição de um sistema de compras e 
de avaliação da qualidade do gasto 
público; a aplicação do princípio da 
unidade de tesouraria (a fragmenta-
ção de receitas para criação de caixas 
especiais); e a adoção de regra para 
disciplinar o crescimento das despe-
sas obrigatórias.

A Secretaria do Tesouro Nacional 
não detalhou todas as medidas cita-
das, mas, em 2018, ainda durante o 

governo Robinson Faria, o Governo 
Federal sugeriu alterações nos re-
gimes dos programas de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial do Rio 
Grande do Norte (Proadi) e de Recu-
peração Fiscal para Débitos do ICMS 
(ICMS). A sugestão, à época, foi a de 

interromper, de forma imediata, os 
programas de incentivo.

Ainda de acordo com a Secretaria 
do Tesouro Nacional, a partir de da-
dos coletados no Boletim de Finanças 
dos Entes Subnacionais de 2018, o 
Rio Grande do Norte não está elegí-

vel a receber garantia da União para 
novos empréstimos. O Estado perdeu 
capacidade pagamento, caindo na 
avaliação federal, que estipula notas 
aos entes públicos.

Atualmente, algumas das ações 
sugeridas pelo grupo técnico do Go-
verno Federal já foram efetivadas no 
início do governo de Fátima Bezerra. 
A instituição de sistema de compras 
e de avaliação da qualidade do gasto 
público, delimitada pelo Tesouro Na-
cional, é alvo de um dos decretos fir-
mados pela governadora no iníciodo 
mandato para o equilíbrio das finan-
ças públicas do Rio Grande do Norte.

Para acompanhar as atividades 
do governo estadual em relação ao 
controle de despesas, a Secretaria do 
Tesouro Nacional virá ao Rio Grande 
do Norte no fim deste mês. Um ser-
vidor da área contábil vai auxiliar o 
Estado a elaborar demonstrativos 
fiscais e o Balanço Geral de 2018. l

Equipe da governadora Fátima Bezerra (PT) recebeu sugestões do Tesouro

PREVIDÊNCIA

Novo presidente do Ipern sugere que 
poderes paguem seus aposentados

José Aldenir / Agora RN

Novo presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Estaduais (Ipern), o advogado Nereu 
Linhares sugeriu à governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Be-
zerra (PT), que abra um canal de 
negociação com representantes do 
Legislativo e do Judiciário, além de 
Ministério Público e Tribunal de 
Contas, para que cada um dos pode-
res arque com os custos dos benefí-
cios previdenciários de seus inativos.

O objetivo de Nereu Linhares é 
que, com a medida, o déficit previ-
denciário – hoje na casa dos R$ 130 
milhões – seja reduzido. Atualmen-
te, o Executivo paga todos os bene-
fícios dos servidores inativos que 
ingressarem no serviço público até 
2005. Até essa data, os servidores 
contribuíam para o Ipern somente 
para pensões e outros três auxílios, 
com uma porcentagem de 8% para 
os vencimentos. As aposentadorias 
eram pagas pelo Tesouro Estadual, 
sem contrapartida.

Em entrevista à 96 FM nesta 
segunda-feira, 15, Nereu Linhares 
comentou também acerca do déficit 
existente no fundo previdenciário – 
usado para pagar benefícios de ser-
vidores que ingressaram no serviço 
público após 2005.

O presidente do Ipern lembra 
que, no início da gestão do ex-gover-

nador Robinson Faria, o fundo tinha 
cerca de R$ 1 bilhão, que acabou 
sendo utilizado para quitar despesas 
dos aposentados de agora (devido à 
insuficiência financeira do Tesouro). 
“Hoje essa dívida é impagável. Com 
as correções atualizadas, os cofres 
públicos não teriam como pagar”, 
afirma Nereu.l

Advogado Nereu Linhares quer reduzir déficit previdenciário - hoje de R$ 130 milhões

JUSTIÇA

Toffoli não vê urgência 
em pedido contra 
liberdade de Lula

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, não viu urgência em 
um pedido da procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
contra a liberdade do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, preso e 
condenado no âmbito da Lava Jato. 
Em despacho assinado no último 
sábado, 12, Toffoli destacou que 
o plenário da Suprema Corte vai 
julgar no dia 10 de abril o mérito de 
ações que discutem a possibilidade 
de execução provisória da pena – 
como a prisão – após condenação 
em segunda instância. l

José Aldenir / Agora RN

Presidente do STF, Dias Toffoli
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Senador pede “discrição” a deputado 
no projeto do hub dos Correios no RN

CAUTELA

José Aldenir / Agora Imagens

Enquanto João Maia fala em união da bancada, Jean-Paul Prates diz que o melhor é não chamar
a atenção sobre o assunto para evitar o apetite da concorrência de outros estados nordestinos

O senador pelo Rio Grande do 
Norte Jean-Paul Prates  (PT) usou 
as redes sociais para pedir mais “es-
tratégia” e “discrição” ao recém-elei-
to deputado federal João Maia (PR).

No centro do assunto, o projeto 
do Centro Internacional de Enco-
mendas dos Correios, mais conhe-
cido como “hub” dos Correios, en-
gavetado há um ano, e ressuscitado 
pelo deputado João Maia em artigo 
publicado pelo jornal Tribuna do 
Norte no último domingo, 13, em 
que ele pediu a união da bancada 
potiguar para trazer o projeto.

Em 2016, em meio ao processo 
de impeachment da presidente Dil-
ma Roussef, os Correios chegaram 
a anunciar a escolha do Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante, para sediar o 
primeiro hub do Nordeste e o quarto 
do Brasil da companhia, junto aos 
já existentes no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Curitiba.

Neste fim de semana, o senador 
Jean-Paul Prates pegou uma caro-

na nas declarações do deputado do 
PR para lembrar que, no ano pas-
sado, ele já estava tratando desse 
assunto em Brasília a pedido da 
então senadora, hoje governadora, 
Fátima Bezerra (PT).

“Em julho do ano passado, me 
reuni com os Correios em Brasília 
a pedido da então senadora para 

informá-la do status do projeto no 
âmbito do Governo Federal, e em 
dezembro mantivemos reunião de 
resgate do mesmo com a diretoria 
da Inframerica no gabinete do Se-
nado”, escreveu Prates em sua con-
ta no Instagram.

“A retomada deste importante 
projeto exige muita estratégia e 

discrição pois, como em outros ca-
sos semelhantes em que projetos 
se transformam em disputas esta-
duais, há muitos interesses e forças 
em jogo”, disse Prates em referência 
ao hub da Latam, que provocou in-
tensa disputa envolvendo RN, Cea-
rá e Pernambuco. O projeto, porém, 
acabou sendo suspenso.

Jean-Paul lembrou, ainda, a 
participação da governadora Fáti-
ma Bezerra e do então prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Jaime 
Calado, atual secretário de De-
senvolvimento Econômico, que em 
2013 começaram a trabalhar na 
ideia de trazer um hub dos Correios 
para o RN.

“Ao final de 2017, alegando no-
va política comercial e necessidade 
de cortar investimentos, a ECT 
anunciou o adiamento do projeto do 
Centro Internacional dos Correios 
(CEINT) em Natal/São Gonçalo do 
Amarante, mas o manteve no seu 
planejamento”, explicou Prates em 
sua postagem.  l

Senador Jean-Paul Prates (PT) Deputado eleito João Maia (PR)

ACORDO

Câmaras pedem prorrogação de 
convênio com Itep para identidades

Alex Régis

A diretoria recém-empossada da 
Federação das Câmaras Municipais 
do Rio Grande do Norte (Fecam-
-RN) esteve nesta segunda-feira, 14, 
com a governadora Fátima Bezerra 
para fazer uma visita de cortesia e 
conversar sobre alguns pleitos da 
instituição.

Além do presidente Paulinho 
Freire (Natal), estiveram presentes 
o vice-presidente Iron Júnior (Jar-
dim do Seridó) e os vereadores Vag-
ner Souza (Campo Grande), Otávio 
Carlos (Brejinho) e Diogo José (São 
Paulo do Potengi).

“Solicitamos a prorrogação do 
convênio do Itep com o Governo do 
RN para emissão de carteiras de 
identidade nos municípios do RN. 
Hoje, 67 câmaras municipais rea-
lizam a emissão de 1ª via de iden-
tidades e fornecem este documento 

também para os idosos. Também 
colocamos as câmaras municipais a 
disposição do Governo do Estado pa-
ra esta e quaisquer outras ações tão 
necessárias para promover cidada-

nia e desenvolvimento nas cidades”, 
informou o presidente da Fecam, 
Paulinho Freire.

Fátima assegurou a continuida-
de do convênio. l

Diretoria da Fecam reunida com a governadora Fátima Bezerra nesta segunda

SEGUNDOS
EM QUINZE

Decreto de armas deve sair 
nesta terça, diz Casa Civil
A Casa Civil da Presidência da 
República informou nesta segunda-
feira, 14, o que o decreto que 
facilita a posse de armas de fogo 
será divulgado nesta terça-feira, 
15, pelo governo Jair Bolsonaro 
(foto). A Presidência da República 
fará uma cerimônia oficial para 
anunciar o conteúdo e realizar a 
assinatura do decreto. O evento 
ocorrerá no Palácio do Planalto, às 
11h, de acordo com a assessoria de 
imprensa da Casa Civil. Os detalhes 
do texto ainda não foram revelados 
pelo Governo. 

José Aldenir / Agora RN
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Vicente Serejo
>>BOTIJAS
Não é segredo. A governa-
dora Fátima Bezerra sabe 
quanto os poderes Judici-
ário e Legislativo têm em 
banco, ouvindo a conversa 
sobre a crise do Executivo. 
Um deles teria R$ 100 
milhões.

>> BOUTIQUE
Alguém um dia vai alertar 
o novo reitor, o professor 
José Daniel Diniz Melo, 
que a Livraria das Edi-
toras Universitárias, no 
Centro de Convivência da 
UFRN, é uma boutique e 
não uma livraria.  

>> E...
Não é pelos displays tão 
novos. É um aquário sem 
vida, pobre do indispen-
sável tom humanista e 
coloquial que uma livraria 
de verdade precisa. Sem 
não falar na burocracia 
para pagar um livro.

>> AVISO
Em alguns alpendres da 
península de Jacumã, 
onde o traquejo de novo 
rico é mais acentuado do 
que o sotaque do requinte, 
champagne,  estranha-
mente, é dita como algo do 
gênero feminino.

>> JÁ...
Nas varandas ensom-
bradas pelos gazebos, no 
requinte que vem da tra-
dição, o gênero é o certo, 
masculino: o champagne. 
É como o mar francês: é 
feminino desde a velha Ile 
de la Cité: La mer.

>> POR...
Falar em requinte: 
Antônio Gentil e Marluce 
acabam de retornar de 
alguns dias de férias. 
Depois de Lisboa, foram 
bater em Marrakesh. Re-
cebidos no requintadís-
simo museu Yves-Saint 
Laurent.  

>> CENA
É inegável o benefício da lei da vereadora Nina Souza permitindo a lega-
lização fundiária de milhares de imóveis hoje presos ao regime informal 
da posse, mas sem domínio de fato que assegure escritura pública e 
cobrança do IPTU. Em compensação é delirante sua outra lei que propõe 
em nome da segurança o fechamento de ruas no turno noturno. Interfere 
no direito de ir e vir. Ruas são áreas de servidão pública. E a Câmara 
aprovou. É bem típico da nossa edilidade. 

>> FORÇA
O deputado Beto Rosado 
aprovou uma emenda 
no valor de R$ 320 mil 
para as ações culturais de 
Mossoró. No caso especí-
fico, vai garantir obras de 
acessibilidade ao Museu 
Lauro da Escóssia.

>> BUJARRONA...
Ou buja, é como a mari-
nharia chama a grande 
vela triangular, a maior 
vela de proa, vergada e 
cheia de vento que impul-
siona o barco. Para quem 
desejou saber no texto da 
primeira crônica. 

>> CROISSANT
Nunca estivemos tão perto 
do verdadeiro croissant, 
tradicional e clássico na 
mesa dos franceses, como 
agora com a chegada a 
Natal da Padaria Nacre. 
Sua qualidade nasce da 
farinha nobre.  

>> MATEUS...
Não caiu bem em algumas 
salas da Secretaria de 
Tributação do Estado a 
promoção do então secretá-
rio da pasta, André Horta. 
Foi publicada no primeiro 
dia de janeiro, já no atual 
governo.

>> NÃO...
É, necessariamente, que 
tenha sido um ato ilegal ou 
imerecido, mas vem sendo 
vista como um privilégio. 
E mesmo que não seja tão 
bíblico assim aquele ve-
lhíssimo ‘Mateus, primeiro 
os teus’. 

>> ALIÁS
A repercussão ganhou uma 
tintura ainda mais forte 
na medida em que uma 
parte do fisco está em gre-
ve. Insatisfeita com o gesto 
depois de bater recordes de 
arrecadação, fruto de ação 
conjunta. 

O hoje ex-governador Robinson 
Faria tisnou com a tinta da melanco-
lia, a La Machado de Assis, os últimos 
estertores dos seus quatro anos de 
poder ao declarar que governou so-
zinho. É a verdade que, posta assim, 
distante das circunstâncias, parece 
exata. Mas, não é. Essa solidão teve 
uma causa. E esta causa foi o mo-
delo de governança que ele adotou 
quando imaginou que tendo derro-
tado a todos, prescindiria também 
de todos, já que fora isolado ao lon-
go da campanha.

Não julgo o sentimento pessoal 
do governador. Questiono a asserti-
va por repousar numa premissa falsa. 
E quando o enunciado se aproxima 
em demasia do silogismo erguido a 
partir de uma não verdade, e mes-
mo que o raciocínio pareça lógico e 
logicamente sustentável, gera uma 
semelhança que substitui a realidade 
com perfeição enganadora. A rigor, 
foi ele próprio que se deixou ficar 
no conforto fácil e cômodo do po-
der, como se fosse possível governar 
sozinho.  

Mais: experiente no jogo políti-
co, afiado em vários mandatos e pre-
sidente da Assembléia durante oito 
anos, o ex-governador confiou no 
veneno. E centrou nele mesmo to-
dos os lances, a ponto de optar por 
um gabinete raquítico em matéria 
de articuladores de forte densidade. 
Como se fosse possível abrir mão da 
convivência institucional mais estrei-
ta capaz abrir o diálogo, ainda que 
precisasse se aliar a adversários, con-
tanto que essas alianças levassem o 
governo ao sucesso. 

Não. E quando abriu a janela, e 
viu o que se passava na rua, desco-
briu que já havia feito a ultrapassa-
gem da metade do seu tempo de 
poder. Já era decrescente a trajetória 
sem vencer o atraso de salários, sem 
enfrentar o medo que aterrorizava 
a sociedade, e sem mais poder de 
atração. Não era mais um bom alia-
do. Se governar é chegar à casa de 
cada um, ele chegou, mas levando a 
incerteza, sem garantir o bem estar 
individual e coletivo do povo que 
governava.

Pior: acreditou em excesso na 
monumentalidade das grandes 
obras físicas garantido pelos dólares 
do Banco Mundial, uma boa aposta 
de capacidade realizadora, mas inca-
paz de suprir o sentimento popular 
naquilo que mais os governados 
esperavam. Hoje, governar não é 
mais só construir estradas, pontes e 
viadutos. É preciso cuidar da felicida-
de interna bruta para que a vida não 
desabe sobre os ombros dos mais 
vulneráveis como um fardo insupor-
tavelmente incerto.

Soprado por um marketing que 
teimou em ser feérico e não agluti-
nador, governou com boa fé, mas 
como se a governadoria fosse o 
convés do Titanic e nele a orquestra, 
enlouquecida de otimismo, fizesse 
a festa sem notar o naufrágio. Foi 
o primeiro governador a derrotar 
todas as lideranças tradicionais. É 
verdade. Mas foi também o primeiro 
a, sequer, com o governo nas mãos, 
alcançar o segundo turno. Vítima de 
uma solidão que ele mesmo deixou 
virar uma fera. 

A solidão de Robinson

PALCO CAMARIM

“ “Não devemos
temer a solidão se
ela for necessária”.
Carlos Lacerda
Jornalista e escritor (1914-1977)
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Economista aponta que RN poderá ter 
receitas extra de R$ 900 mi em 2019

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Ricardo Valério Menezes avalia que os recursos da 
venda da folha de pagamento e do Pré-sal seriam suficientes para liquidar a folha salarial do Estado

O vice-presidente do Conselho 
Regional de Economia, Ricardo Va-
lério Menezes, acredita que a gestão 
da governadora Fátima Bezerra (PT) 
poderá três duas boas surpresas no 
âmbito financeiro durante este ano: 
o aumento em 14% nos repasses dos 
Fundos de Participação dos Estados 
e Municípios; a venda da folha de pa-
gamento do funcionalismo público, 
o que acarretaria numa receita de 
cerca de R$ 200 milhões; e a repac-
tuação dos recursos do pré-sal, que 
poderá render R$ 700 milhões do Rio 
Grande do Norte.

Para Menezes, o Governo co-
meçou bem no diálogo com todas as 
categorias de servidores públicos, 
mostrando a realidade financeira do 
Estado e disponibilidade de negociar 

salários atrasados. “Fátima herdou 
R$ 1 bilhão de salários atrasados e 
mais R$ 1,6 bilhão em dívidas com 
fornecedores, isso fora o que pode-
rá vir por aí”, disse Menezes, em 
entrevista ao programa Agora em 
Debate, apresentado pelo jornalista 
Roberto Guedes na Agora FM (97,9).

Na avaliação do economista, um 
dos maiores problemas que necessi-
tam de resolução está relacionado à 
previdência. Há um servidor da ati-
va para um aposentado e o ideal se-
ria um na ativa para quatro aposen-
tados. Outro problema apontado por 
Ricardo Valério Menezes é a queda 
nas receitas dos royalties da produ-
ção mineral, que antes dava para 
pagar toda a folha de pagamento e 
hoje o valor não paga nem 30%. l Para Menezes, o governo começou bem no diálogo com servidores estaduais

RN

Dívida previdenciária reduziu repasse 
do FPM para 35 municípios do Estado

José Aldenir / Agora RN

O repasse do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) do mês 
de janeiro foi reduzido em 35 muni-
cípios do Rio Grande do Norte. A re-
tenção ocorreu em razão das dívidas 
previdenciárias das prefeituras. A 
falta de recursos pode comprometer 
a realização de obras e os pagamen-
tos municipais.

O FPM é uma das principais 
fontes de receita para a maioria das 
cidades potiguares. 

O primeiro mês de 2019 apre-
sentou 305 municípios brasileiros 
com o FPM zerado em decorrência 
razão de dívidas previdenciárias. Ou 
seja, 5,47% das cidades brasileiras 
começam o ano sem o FPM. 

Outros 546 Entes locais (quase 
10%) tiveram o Fundo parcialmente 
retido (entre 70 e 99%) pela mesma 
razão, somando mais de R$ 573 mi-
lhões entre zerados e parcialmente 
retidos.

Os municípios de pequeno porte 
são os mais atingidos pela retenção, 
o que é preocupante, uma vez que 
têm o FPM como principal fonte de 
receita. Já nesse início de ano, 255 

cidades de pequeno porte tiveram 
o FPM zerado, seguidos de 26 Mu-
nicípios de médio e de 24 de grande 
porte na mesma situação. O RN teve 
27  cidades com Já que o primeiro 
decêndio geralmente representa o 
maior repasse, as retenções dificul-
tam sobremaneira o cumprimento 
das competências municipais. 

A retenção do FPM em razão das 
dívidas previdenciárias é, ao mesmo 

tempo, resultado e agravante da cri-
se financeira que assola as adminis-
trações locais do país.

Nesse primeiro repasse do 
ano de  2019 houve um repasse de 
mais de R$ 3,1 bilhões líquidos aos 
Municípios, ou seja, descontada a 
retenção do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb).  l

FPM é a principal fonte de receita para a maioria das cidades potiguares

MEDIDA

Bolsonaro defende 
mudanças na lei
contra o terrorismo

O presidente Jair Bolsonaro 
defendeu que ações criminosas 
ocorridas no Ceará sejam 
consideradas terrorismo. A 
manifestação do presidente em 
favor do PLS 272/2016 foi feita 
por meio de sua conta pessoal no 
Twitter ao comentar situação no 
Ceará. O presidente chamou de 
“louvável” e defendeu a aprovação 
do projeto de lei, de autoria do 
senador Lasier Martins (PSD-RS), 
que endurece a Lei nº 13.260 que 
tipifica o conceito de terrorismo e 
regulamenta atuação de combate 
do Poder Público. Conforme o 
projeto, em tramitação na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado.  l

Agência Brasil/Valter Campanato

Presidente Jair Bolsonaro
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Sete em cada dez potiguares poderão 
ser incluídos na nova lei “pró-arma”

LEGISLAÇÃO

Reprodução / Agência Brasil

Decreto pode facilitar a posse de arma para cidades com taxas de 10 homicídios por grupo de 100 mil 
habitantes; mudança na legislação alcançaria até 124 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte

Sete em cada dez potiguares 
poderão ser incluídos no decreto que 
o presidente Jair Bolsonaro analisa 
para simplificar a liberação de ar-
mamentos no Brasil. A medida pode 
autorizar a posse para cidades com 
taxas de 10 homicídios por grupo 
de 100 mil habitantes. Dados da 
Secretaria Estadual de Segurança 
Pública (Sesed) mostram que as mu-
danças da legislação alcançariam 
124 dos 167 municípios potiguares, 
ou cerca de 73% da população norte-
-rio-grandense.

A minuta do decreto, elabora-
da pelo ministro da Justiça, Sergio 
Moro, está com o presidente Bolso-
naro e pode ser publicada ainda esta 
semana. O texto contempla apenas 
a posse de arma. O decreto não vai 
abordar a questão do porte – a pos-
sibilidade de transporte.

Além de exames psicológicos e 
de capacidade técnica, há a exigên-
cia de a uma justificativa para a 
“efetiva necessidade” de posse de ar-
ma. O alto índice de homicídios pode 
se configurar, a partir do decreto de 

Jair Bolsonaro, como uma das justi-
ficativas para que se possa adquirir 
o armamento.   

De acordo com os dados da Coor-
denadoria de Informações Estatísti-
cas e Análises Criminais (Coine), 
que é ligada à Secretaria de Segu-
rança do Estado, o Rio Grande do 
Norte tem uma média de 58,58 mor-
tes por grupo de 100 mil habitantes. 
A cidade que lidera as estatísticas é 
Extremoz, com 200,59 mortes por 
100 mil habitantes.

Ainda de acordo com a nova re-
gra, que vai revisar o decreto 5.123, 
de 1º de julho de 2004, o postulan-
te pode ter direito a apenas duas 
armas. Além das cidades com alto 
número de homicídios, as regras 
facilitam o acesso para residentes 
em área rural e titulares ou respon-
sáveis legais de estabelecimentos 
comerciais.

Em 2018, o ano foi encerrado 
com 1.955 homicídios no RN. O nú-
mero foi 16,3% menor que em 2017, 
quando se contabilizou 2.386 mortes 
violentas no Estado.  l

Presidente Jair Bolsonaro promete facilitar as regras para a posse armas

Ceará vai convocar reservas da 
PM para reforçar a segurança

MEDIDA

Reprodução / Governo do Ceará

O governo do Ceará planeja 
convocar até 1,2 mil policiais e bom-
beiros militares da reserva para re-
forçar o patrulhamento nas ruas e, 
assim, enfrentar a onda de ataques 
criminosos no estado, que chegou ao 
13º dia.

A convocação dos militares da 
reserva é parte das medidas apro-
vadas pela Assembleia Legislativa e 
sancionadas, pelo governador Cami-
lo Santana. 

Além da convocação emergencial 
de militares reformados nos últimos 
cinco anos, aprovados nos exames de 
saúde e físicos, as novas leis de en-
frentamento à violência e ao crime 
organizado permitem que o governo 
estadual amplie de 48 horas para 84 
horas a quantidade máxima de ho-
ras extras que policiais, bombeiros e 
agentes penitenciários são autoriza-
dos a fazer mensalmente.

As medidas também possibili-
tam ao Poder Executivo cearense 
assinar convênios com a União e 
com outras unidades da federação 
para a cessão de policiais; estabelece 
regras de restrição ao uso do entorno 
dos presídios; e autoriza o governo a 
pagar por informações que resultem 
na prisão de bandidos ou evitem ata-
ques criminosos.  l

Serão convocados 1,2 mil policiais
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Em 2018, RN teve o período chuvoso 
mais intenso dos últimos seis anos

CLIMA

José Aldenir / Agora RN

Resultado obtido ano passado foi o maior volume desde 2012, quando o Estado entrou oficialmente 
no período de seca severa; previsão é que 2019 seja ainda melhor em razão do fenômeno “El Niño”

O Rio Grande do Norte regis-
trou média de 766,3 milímetros 
de chuvas em 2018. O volume é 
21,66% maior que o contabilizado 
em 2017, com 630,5 milímetros, 
segundo dados da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do RN 
(Emparn).

O resultado obtido em 2018 foi 
o maior volume desde 2012, quan-
do o Rio Grande do Norte entrou 
oficialmente no período de seca 
severa. 

Apesar dos bons números, o 
volume de chuvas de 2018 ficou 
7% abaixo do esperado para o pe-
ríodo de um ano no Estado, que é 
de 847,4 milímetros.

Ainda de acordo com a Em-
parn, a previsão é de que o perío-
do chuvoso seja mais intenso em 
2019. O ano começou com a pre-
sença do Fenômeno El Niño fraco 

a moderado no Oceano Pacífico e 
com tendência de apresentar uma 
diminuição na sua intensidade nos 
próximos meses. Esse comporta-

mento é favorável à ocorrência 
de chuvas na região Nordeste do 
Brasil para o período de fevereiro 
a maio de 2019.

No caso do restante do mês de 
janeiro e fevereiro, as previsões 
indicam que as chuvas deverão 
continuar com grande variabili-
dade temporal e espacial, uma 
vez que o sistema meteorológico 
que atua nessa época do ano, o 
Vórtice Ciclônico de Ar Superior 
(VCANS), apresenta esse com-
portamento, além de ser de baixa 
previsibilidade.

Além disso, a Zona de Conver-
gência Intertropical (ZCIT), prin-
cipal sistema meteorológico que 
provoca chuva no sertão nordes-
tino, já está atuando em conjunto 
com o Vórtice Ciclônico. Esse ano, 
a Zona de Convergência Intertro-
pical começou a atuar com ante-
cedência, já que normalmente 
começa a atuar, provocando boas 
chuvas, a partir do segundo se-
mestre de fevereiro.  l

Rio Grande do Norte registrou média de 766,3 milímetros de chuvas em 2018

FISCALIZAÇÃO

Detran fiscaliza 782 motoristas em 
blitzens montadas na praia de Pirangi

Divulgação / DETRAN

O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) atuou du-
rante o final de semana em ações de 
fiscalização realizadas por meio da 
Operação Lei Seca, na região do lito-
ral Sul, mais precisamente na Praia 
de Pirangi. 

A mobilização, que faz parte da 
Operação Verão 2019, resultou na 
fiscalização de 782 veículos. Ação te-
ve o objetivo de evitar acidentes, pre-
servar vidas e ampliar a segurança 
no trânsito.

Durante as ações, os agentes 
promoveram 748 testes de bafôme-
tro, sendo 42 motoristas autuados 
por desrespeito à Lei Seca. Dois 
condutores foram detidos e conduzi-
dos a Delegacia de Polícia Civil por 
apresentarem índice de alcoolemia 
especificado como crime de trânsito. 
Também foram retidas 41 Carteiras 
Nacional de Habilitação (CNHs) e 
dois automóveis foram apreendidos. 

O oficial da Lei Seca, capitão 
Isaac Paiva, explicou que a estraté-

gia utilizada nas blitzen do final de 
semana foi diferente das anteriores. 
Já que ao invés de montar a fisca-
lização num ponto fixo os policiais 
optaram por diversificar os locais de 
abordagens, atuando em pontos de 
fiscalização itinerantes e com foco 
mais ampliado no horário de conclu-
são dos eventos culturais.

“A intenção é realmente inibir os 
condutores que pensavam em sair 
das festas e dirigirem embriagados 
e atingimos o objetivo, pois várias 
pessoas estavam deixando seus ve-

ículos nos estacionamentos e indo 
para casa de carona ou utilizando os 
serviços de motoristas de aplicativo”, 
contou o capitão. 

As abordagens coordenadas pelo 
Detran não se limitam a fiscalização 
das normas estabelecidas pela Lei 
Seca. Os condutores fiscalizados 
tiveram a documentação pessoal de 
habilitação e a dos veículos averi-
guadas pelos policiais. 

A iniciativa busca também 
combater o roubo de automóveis na 
capital e ampliar o policiamento os-
tensivo nas regiões onde as blitzen 
são deflagradas. 

O Detran vem desde o final do 
mês de dezembro empreendendo 
fiscalizações direcionadas as áreas 
do litoral Potiguar. A medida faz 
parte do plano do Governo Estadual 
de reforçar a segurança de turistas e 
potiguares que se deslocam ao litoral 
nesta época do ano. As fiscalizações 
do Detran no litoral vão continuar 
até o carnaval deste ano. l

Ação ocorreu na praia de Pirangi

TURISMO

Rio Grande do Norte  
vai receber novos voos 
diretos da Holanda 

O Rio Grande do Norte 
ganhou mais uma ligação com a 
Europa com o lançamento do voo 
Amsterdã/Natal durante a feira de 
turismo VakantiBeurs, que está 
sendo realizada na Holanda. 

O Governo do Estado montou 
um estande na feira, que é uma 
das mais importantes vitrines do 
turismo mundial, para divulgar as 
potencialidades turísticas e atrair 
visitantes de toda a Europa para 
os cinco polos do RN. A previsão é 
que o novo voo comece a operar 
duas vezes por semana a partir de 
novembro/2019, num total de 360 
passageiros.  l

Reprodução / Governo do Estado

Operação começa em novembro
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Tempos atrás, quando o PT dei-
tava e rolava, a grande maioria da 
população não dava muito cabimento 
para política. Só no período eleitoral é 
que se comentava um pouco, mesmo 
assim sem muito antagonismo.

Neste tempo pouca gente sabia 
que por baixo do pano o PT realizava 
um trabalho de cooptação, via grana, 
de todos os atores da vida nacional.

Quando veio a tona o babado to-
do, o PT já havia dominado a classe 
empresarial, política, parte do judi-
ciário, imprensa, ONGs, entidades 
classistas, fundos de pensão, carna-
valescos, artistas, universitários, en-
fim, estava praticamente todo mundo 
dominado.

Uns poucos que resistiram, são 
hoje execrados pelos petistas rema-
nescentes, numa tentativa sôfrega de 
denegrir a imagem de quem enqua-
drou a petezada, e enviou seu líder 
para um espaço reduzido e limitado 
na fria Curitiba.

Pois bem, hoje os petistas se 
chateiam com que pensa diferente, 
se manifesta, vota contra, aponta o 
dedo e baixa o cacete nas mazelas já 
sabidas e nas que ainda saberemos 
do partido corrupto.

Algumas pessoas, diante do 
quadro generalizado de opinião para 
lá, para cá, gente levantando a voz, 
apontando caminhos, defendendo 
uns e outros, num Fla X Flu que não 
para, se chateia e pergunta se isso 
não vai mais parar.

Creio que não. O País está politi-
zado, como sempre desejou a massa 
petista. Agora que todos estão par-
ticipando, mostrando o que pensa e 
dizendo em que acredita, a petezada 
começa a dizer que a culpa é disso 
e daquilo, fazendo o que mais gosta: 
terceirizar desculpas.

Caso o Partido dos Trabalhado-
res tivesse feito o que prometeu, aca-
bar a corrupção, colocar na cadeia os 
agentes públicos e privados ladrões, 
certamente estaríamos só discutindo 
coisas mais conceituais e filosóficas.

Foi o PT apontar o dedo para todo 
mundo, acusar quem não era verme-
lho de ladrão e, depois ser descober-
to totalmente desbotado na maré dos 
malfeitos, acordou a massa, desper-
tou a nação, que revelou indignação 
e seu verdadeiro perfil: conservador.

Agora o povo, não se contenta 
apenas em tirar o PT do poder. Quer 
muitas coisas diferentes.

Fazer o que? O mimimi agora não 
vai mais parar.

Que situação, rapá...

FLÁVIO
REZENDE

jornalistaflaviorezende@gmail.com

Eterno mimimi

Battisti ficará sozinho em cela
de alta segurança por 6 meses

EXTRADITADO

Max Rossi / Reuters

Italiano foi capturado no último sábado, 12, nas ruas de Santa Cruz de
La Sierra, na Bolívia, por agentes bolivianos em parceria com italianos

O italiano Cesare Battisti, de 
64 anos, vai cumprir pena na prisão 
de Rebibbia, em Roma, numa cela 
sozinho, em área de alta segurança 
reservada a terroristas e em regime 
de isolamento por seis meses.

Battisti chegou nesta segun-
da-feira, 14, ao Aeroporto de Roma 
Ciampino, na capital italiana. Ves-
tindo calça jeans e uma jaqueta 
marrom, ele desceu do avião sem 
algemas e foi recebido por agentes 
da polícia penitenciária.

O italiano foi capturado no úl-
timo sábado, 12, nas ruas de Santa 
Cruz de La Sierra, na Bolívia, por 
agentes bolivianos em parceria com 
italianos. Segundo um vídeo feito no 
momento da prisão, ele usava bar-
ba, óculos de sol, jeans e camiseta 
azul. Não mostrou resistência, não 
apresentou documentos e respondeu 
a algumas perguntas em português.

Condenado à prisão perpétua na 
Itália, Battisti foi sentenciado pelo 

assassinato de quatro pessoas na 
década de 1970, quando integrava 
o grupo Proletários Armados pelo 
Comunismo, um braço das Briga-
das Vermelhas. Ele se diz inocente. 
Para as autoridades brasileiras, é 
considerado terrorista.

No Brasil desde 2004, o italiano 

foi preso três anos depois. O governo 
da Itália pediu sua extradição, aceita 
pelo Supremo Tribunal Federal. Con-
tudo, no último dia de seu mandato, 
em 2010, o então presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva decidiu que Battisti 
deveria ficar no Brasil, e o ato foi con-
firmado pelo Supremo.  l

Condenado à prisão perpétua, Battisti chegou ao Aeroporto de Roma ontem

Servidores da Saúde iniciam 
campanha de arrecadação

ATRASOS SALARIAIS

José Aldenir / Agora RN

O Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Estaduais da Saúde (Sind-
saúde) inciou nesta segunda-feira, 
14, uma campanha de arrecadação 
de alimentos para os funcionários 
da categoria que estão com os salá-
rios atrasados.

Por causa dos débitos acumu-
lados, alguns servidores enfrentam 
dificuldades para se alimentar, se-
gundo relatos obtidos pelo sindicato.

“Estou devendo mais 200 re-
ais na mercearia perto da minha 
casa. Minhas irmãs é quem estão 
me dando um prato de comida. Se 
abrirem a geladeira da minha casa, 
vocês vão ver que não vai ter nada”, 
relatou a aposentada da Saúde Ju-
raci Pereira.

A situação dos aposentados e 
pensionistas que recebem acima de 
R$ 5 mil é a mais dramática, pois 
estão com o 13º de 2017, novembro, 
dezembro e 13º de 2018 atrasados. 
Já os servidores da ativa estão com 
a folha de dezembro e 13º de 2018 

em atraso.
Na semana passada, em pro-

testo contra os atrasos, a categoria 
chegou a paralisar as atividades no 
Hospital Walfredo Gurgel, o maior 
do Estado.  l

Campanha é realizada pelo Sindsaúde

SEGUNDOS
EM QUINZE

Preço do etanol recua em 
13 estados e no DF, diz ANP
Os preços do etanol hidratado 
recuaram nos postos de 13 Estados 
e do Distrito Federal na semana 
passada, segundo levantamento da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) 
compilado pelo AE-Taxas. Em 11 
Estados houve alta, em Roraima, 
estabilidade, e no Amapá não foi 
feita avaliação. Na média brasileira 
o preço do etanol pesquisado pela 
ANP acumulou baixa de 0,14% na 
comparação mensal. A maior queda 
nos preços do biocombustível no 
período, de 3,42%, foi nos postos do 
Rio Grande do Norte. 

José Aldenir / Agora RN
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Fábio diz que foi eliminado do 
“BBB19” porque tinha contrato

SAÍDA PRECOCE
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O atleta Fábio Alano informou nesta 
segunda-feira, 14, que foi eliminado do Big 
Brother Brasil 2019 porque tinha contrato 
de patrocínio.

“Tinha contrato vigente e acabei não in-
formando a emissora porque foi tudo em ci-
ma da hora. Muita intensidade e informação 
chegando. Acabou se percebendo que violava 
as cláusulas e isso gerou minha eliminação”, 
disse em um Stories de seu Instagram.

“Fiquei triste, decepcionado porque 
realmente achei que chegaria nas finais. 
Mas, bola para frente, vida que segue. 
Tenho que fazer o que mais amo que é o 
jiu-jítsu. Tenho que treinar para o campe-
onato”, completou.

O atleta também fez questão de dizer que 
a empresa que o patrocina, a empresa de rou-
pas esportivas Oden Athletics não tem respon-
sabilidade em sua saída do programa.  l

Anitta interrompe show no 
Ceará após estrutura cair

IMPREVISTO

Instagram / Reprodução

Anitta levou os fãs à loucura 
ao cantar e dançar debaixo de uma 
forte chuva durante show realiza-
do no Parque de Exposição Pedro 
Felício Cavalcanti, em Crato, no 
Ceará, na madrugada da última 
segunda-feira, 14.

Mas, devido a tempestade, 
uma parte da estrutura do palco 
caiu durante sua apresentação e 
a artista precisou parar de cantar.

Anitta usou sua conta do Ins-
tagram para explicar o ocorrido 
e tranquilizar seus admiradores 
após episódio. “Gente, está tudo 
mara. Estou voltando para casa. 
Rolou uma tempestade muito forte 
no meio do show e deu um proble-

ma numa parte do palco e por segu-
rança a gente teve que interromper 
o show. Mas eu to bem, está todo 
mundo bem, tá? Não teve ninguém 
ferido, está tudo certo”, afirmou.  l

Segundo cantora, ninguém se feriu

Big Fone é artigo famoso do BBB

Claudia Leitte pede 
pelo fim de rumor 
de rixa com Ivete

“ISSO É SUJO”

Claudia Leitte usou seu perfil 
do Twitter para afastar rumores 
de saia-justa com o participante 
Luis Henrique, de 13 anos, no 
“The Voice Kids”. No reality, do 
qual ela é jurada, o adolescente 
ganhou a aprovação de todos os 
jurados e, na hora de escolher seu 
time, não escondeu sua preferên-
cia por Ivete Sangalo, que não está 
mais na atração.

Nas redes sociais, a cantora 
afirmou que não se sentiu incomo-
dada. “Não tornem isso algo nega-
tivo. Parem de inventar rixa entre 
mim e Ivete. Parem de criar con-
tendas entre quem se quer bem! 
Isso é sujo”, desabafou Claudia. l

Preste muita atenção: Big 
Fone vai tocar em Natal hoje

TEM CORAGEM DE ATENDER?

Temido telefone do reality da TV Globo, mais conhecido como “Big Fone”, 
que às vezes toca para o bem, vai tocar por diversas vezes a partir das 12h

Um telefone igual ao da casa 
mais vigiada do País vai tocar em 
um ponto próximo à loja Iskisita 
Atacado, nas imediações do Gancho 
de Igapó, na zona Norte de Natal, na 
tarde desta terça-feira, 15 – mesmo 
dia em que estreia a 19ª edição do 
Big Brother Brasil.

O temido telefone do reality 
show da TV Globo, mais conhecido 

como “Big Fone”, que às vezes toca 
para o bem, será instalado na capi-
tal potiguar e vai tocar por diversas 
vezes a partir do meio-dia.

Na ação especial, o telefone 
ficará à disposição do público. O 
aparelho vai tocar variadas vezes e 
quem atender pode ou não ganhar 
prêmios. Além disso, a iniciativa 
contará com flashes ao vivo na TV 

Globo mostrando a reação das pes-
soas na rua.

O Big Brother Brasil chega à 19ª 
edição com 17 participantes, entre 
elas uma natalense: Isabella, de 24 
anos. Até a primeira quinzena de 
abril, os confinados ficarão em uma 
casa no Rio de Janeiro, com elimina-
ções semanais. O vencedor vai faturar 
um prêmio de R$ 1,5 milhão.  l

TV Globo / Reprodução
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

““Os leitores são os 
meus vampiros”

(Ítalo Calvino)

>> Som das cores. Um 
artista europeu conhecido no 
YouTube como Burls Art e 
no Reddit como Flyjumper, 
utilizou mil e duzentos lápis 
de cor para criar sua própria 
guitarra, inspirado no famoso 
modelo Stratocaster da 
marca Fender usada pelo 
inesquecível guitarrista 
americano Jimi Hendrix. 
Semana passada ele 
apresentou ao mundo sua 
incrível criação.

>> Adeus, Murray. Mancando, 
exausto após quatro horas e dezoito 
minutos de uma batalha perdida na 
quadra central de Melbourne e com 
as arquibancadas lhe aplaudindo 
de pé, o escocês Andy Murray se 
despediu do tênis no Australian 
Open. O mundo esportivo reconhece 
sua estupenda carreira.

Asterix, segue o baile
Só pra não 

perder o costu-
me - travestido 
de estilo - de me 
contextualizar 
na narrativa, 
informo que eu 
tinha cinco dias 
de vida quando 
a primeira aven-
tura de Asterix 
foi publicada em 
Paris, nas pági-
nas da revista 
Pilote. Era o dia 
29 de outubro 
de 1959 e a tira-
gem de “Asterix, 
o Gaulês” foi de 
apenas seis mil 
exemplares.

Dois anos depois, em 1961, 
o personagem criado pela dupla 
René Goscinny e Albert Uderzo 
ganhou edição própria e em 1965 
passou a ter circulação de dois 
álbuns por ano num sucesso tão 
espetacular que uma pesquisa 
na época revelou que dois de ca-
da três franceses já tinham lido 
alguma aventura do afobado ve-
lhote.

Asterix chegou no Brasil em 
1967, em publicações da editora 
Bertrand Ibis com traduções de 
Maria José Mauperrin e Paulo 
Madeira Rodrigues. Depois pas-
sou a ser editado pela Cedibra 
(ex Bruguera, uma das especia-
lizadas em álbuns de figurinhas 
naqueles anos). A paixão por su-
per-heróis impediu melhor conta-
to com as edições que meu irmão 
levava para casa.

Já na casa dos vinte anos, 
adentrando a década de 80, pas-
sei a fazer melhor leitura das 
aventuras de Asterix, inclusive 
adquirindo os velhos álbuns da 
infância e que ainda guardo no 
meu anárquico acervo de quadri-
nhos, misturados com “os capas-
-duras” de Flash Gordon, Tarzan 
e Príncipe Valente.

Ao longo das décadas, Aste-

rix foi editado 
com perio-
cidade bem 
a p r o p r i a d a 
para seus qua-
lificados fãs, 
com álbuns 
anuais que 
foram tradu-
zidos para 111 
idiomas pelo 
planeta afora 
espalhados em 
380 milhões 
de cópias, uma 
marca que se 
se assemelha 
ás vendas dos 
grandes artis-
tas da música 
pop.

Agora, quando o personagem 
que inspirou até um dos mais 
representativos blocos de carna-
val de Natal (orgulho de ter sido 
folião da Bandagália, levado por 
Eugênio Cunha e Chico Alves) 
completa 60 anos, é anunciado 
o lançamento de mais um álbum 
especial e que terá a estratosfé-
rica tiragem de cinco milhões de 
exemplares.

A notícia foi dada pelo jor-
nal dominical Le Journal du 
Dimanche, uma espécie de O 
Poti de Paris, numa entrevista 
do desenhista Didier Conrad e 
o roteirista Jean-Yves Ferri. O 
álbum de número 38 (o quarto da 
dupla) está tendo a supervisão de 
Albert Uderzo (aos 91 anos e fiel 
à obra que criou com o amigo já 
falecido).

O jornal publicou os primei-
ros rascunhos do novo álbum, 
que terá o roteiro concluído em 6 
de junho. Segundo Conrad e Fer-
ry, o lançamento mundial será no 
dia 24 de outubro, cinco dias an-
tes da obra imortal completar 60 
anos. Nesse dia tão especial, eu 
também estarei sexagenário. Es-
pero que com a saúde e o espírito 
irrequieto de um velho gaulês 
entre a festa e a batalha.

>> Dissimulados. A mídia 
alinhada com a delinquência 
esquerdopata tem evitado o uso do 
termo “terrorista” em referência ao 
assassino italiano Cesare Battisti. 
Alguns medalhões da GloboNews, 
CBN, Folha, Jovem Pan e 
BandNews só tratam o bandido como 
“ativista”, “italiano” ou simplesmente 
“Battisti”.

>> Que é isso, amizade? Petistas 
e quetais vituperam com a indicação 
de Carlos Victor Nagem num cargo 
da Petrobras (onde é concursado). 
A acusação é por ser amigo de 
Bolsonaro. Alguém lembra quem 
são Dilma, Gushiken, Gilberto Gil, 
Benedita, Okamotto? Amiguinhos de 
Lula galgados a grandes cargos.

>> Periscópio. A atrevida tentativa 
de inserir na crise financeira uma 
licitação publicitária de R$ 30 
milhões, ao apagar das luzes de 
2018, ainda não saiu do foco do 
Ministério Público, apesar do silêncio 
durante as duas intervenções do 
Judiciário que suspendeu o certame. 
Os criativos mentores já sabem.

>> Diário oficial. Com meio mês 
de governo de Fátima Bezerra, 
algumas exonerações e nomeações 
continuam sendo publicadas 
assinadas pelo ex-governador 
Robinson Faria. Normal o bate-
cabeça das tropas de ocupação no 
terreno desconhecido, só não pode 
esquecer o básico: quem é o chefe.

>> Roma de novo. Mais uma 
premiação consagrando o filme Roma 
do mexicano Alfonso Quarón. Agora 
foi o Critics Choice Award, o prêmio 
concedido pelos críticos de cinema 
de Hollywood e que foi entregue no 
domingo, com transmissão ao vivo 
para diversos países. Até o Oscar, há 
mais premiações.

>> Gigantesco. Mais uma marca 
histórica alcançada pelo gênio 
Lionel Messi. Com o gol marcado 
domingo na vitória do Barcelona 
contra o Eibar, ele atingiu 400 gols 
na liga espanhola (o segundo é CR 7 
com 311). A partida foi importante 
também para Coutinho recuperar a 
atenção da torcida grená. 

Bem-vinda CNN Brasil, 
vale lembrar que quem 

lacra não lucra.

(Joaquim Teixeira)

A Caixa lembrou de 
patrocinar Temer e esqueceu 

os times de futebol. 

(Luiz Rogério Marques)

A vida atual sugere que a Terra 
não é esférica nem plana, é 

quadrada. 
(Manu Gerardi)

PICARDIA NAS REDES



13SOCIALTERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br15.01.2019

...do portal jurídico Jota: “Mais uma 
entidade (Confederação Nacional 
das Profissões Liberais) ajuíza ação 
no STF contra fim do Ministério do 
Trabalho. Pedido de liminar pode 
ser analisado pelo ministro Luiz 
Fux, que assume hoje (ontem) o 
plantão do tribunal”;
 
...da revista Exame: “Militares da 
reserva fazem manifestação para 
pedir emprego a Bolsonaro”;
 
...da Folha de S.Paulo: “’Vivi Estado 
Novo e ditadura, mas nunca 
vi período tão assustador’, diz 
referência em alfabetização”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Contra privatizar. “A governadora 
Fátima Bezerra sabe que eu não sou 
privatista. Então, enquanto eu for 
presidente, com certeza, a Caern não será 
privatizada”. A afirmação foi feita pelo novo 
diretor presidente da Companhia de Águas e 
Esgotos do RN, Ricardo Linhares, na última 
quinta-feira, em entrevista à 96FM. 
 
>> Lucrativa. De acordo com ele, a 
companhia não tem dívida de R$ 300 milhões 
(“foi má interpretação), é  uma empresa 
“supersólida” e lucrativa, com patrimônio 
líquido de R$750 milhões. 
 
>> Caminho. Segundo Linhares, o seu 
principal objetivo à frente da Caern será 
reduzir custos e alavancar receita. Ele 
ressalta que ainda é preciso cortar “gastos 
ilógicos” na companhia, “como, por exemplo, 
(um gasto de ) R$ 20 milhões de horas extras 
por ano!”.

>> Única no Brasil. Candidata a vice-
presidente de Fernando Haddad nas últimas 
eleições, a ex-deputada federal Manuela 
D’Ávila fez uma homenagem à governadora 
do RN Fátima Bezerra na sua conta do 
Instagram. Na postagem, uma foto de 
Manuela com Fátima durante a campanha 
2018. “Sabem quem é essa mulher? É Fátima 
Bezerra, ÚNICA mulher eleita governadora 
em 2018”, diz a ex-deputada do PSOL, que 
ressalta o fato de Fátima ter como uma de 
suas marcas a luta pela Educação.  
 
>> Poucas mulheres. Na mesma 
publicação, Manuela D’Avila reclama da 
pouca participação da mulher na política 
brasileira. Segundo a ex-parlamentar, em 
2019 as mulheres irão representar 15% 
entre Câmara e Senado. “Ainda é muito 
pouco. Essa porcentagem mantém o Brasil 
no rodapé de um ranking mundial de 
participação feminina em Parlamento”, 
contou.  Atualmente, o país ocupa a 
156a posição na lista de 190 países, disse 
Manuela.

>> Uma luz. A decisão do desembargador 
Expedito Ferreira, do Tribunal de Justiça 
do RN, de reconsiderar o pedido do Estado 
do Rio Grande do Norte para movimentar 
antecipadamente recursos de royalties de 
petróleo para pagar a folha atrasada do 
funcionalismo representou uma luz no fim 
do túnel para os servidores estaduais que 
ainda não receberam novembro, dezembro, 
nem 13° de 2017 em o de 2018. Expedito 
determinou a suspensão dos efeitos da 
decisão liminar proferida pela 5ª Vara da 
Fazenda Pública de Natal, na Ação Civil 
Pública nº 0844185-66.2018.8.20.5001, 
que havia determinado que o Estado se 
abstenha de realizar qualquer operação que 
importe na cessão de créditos de royalties da 
exploração de petróleo e gás em 2019. Ponto 
para o Governo.

Presidente da Assembleia Ezequiel Ferreira festejando os 8.2 do 
pai e ex-deputado Ezequiel Ferreira de Souza

Em clima de verão: Casal Cristiane e Fábio 
Dantas marcando presença na White Party 2019

Homenagem 
feita pela ex-
candidata a 
vice-presidente 
Manuela 
D’Avila em seu 
Instagram à 
governadora 
Fátima Bezerra

Instagram

Instagram

>> PSL Day. O próximo dia 17 de janeiro 
(quinta-feira) o Partido Social Liberal 
(PSL) no Rio Grande do Norte realizará 
o que chama de “PSL Day”, evento que 
visa abrir as portas da sede do partido em 
Natal para receber filiados e apoiadores, 
abrindo um canal direto com a população 
do Estado. 
Será a partir das 18h deste dia, escolhido 
em referência ao número da legenda no 
país. O encontro será realizado na sede 
do partido.

>> Movimento. E o PSOL vai realizar 
nesta quarta, 16, a partir das 9h, um 
ato em defesa da diplomação de Sandro 
Pimentel como deputado estadual.  A 
manifestação acontecerá na praça Sete 
de Setembro, em frente à Assembleia 
Legislativa.  
Sandro teve a diplomação suspensa a 
partir da decisão monocrática da então 
juíza auxiliar Adriana Cavalcante 
Magalhães Faustino, 24h antes da 
diplomação oficial dos eleitos no pleito 
de 2018. Nacionalmente, Sandro é o 
único parlamentar eleito que não teve o 
diploma expedido pela justiça eleitoral.

>> Para estudiosos. O Juiz Federal 
Francisco Glauber Pessoa Alves, 
integrante da Turma Recursal do Rio 
Grande do Norte, participa do livro 
“Enunciados ENFAM - Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados”, lançado pela editora 
JusPodivm. A obra traz os comentários de 
processualistas abordando os enunciados, 
resultados de evento nacional, que 
ocorreu em Brasília, e reuniu mais de 500 
magistrados, na temática do respeito da 
interpretação e da Aplicação do Código 
de Processo Civil. O livro, que está a 
venda no site da editora, é voltada para 
profissionais e estudiosos do Direito.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire



14 VARIEDADES TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br 15.01.2019

NOVELAS

HORÓSCOPO

Saturno indica boas influências para alcançar 
seus objetivos profissionais. Poderá receber 
apoio de chefes para uma promoção. Use sua 
intuição. Paquera pode se tornar um namoro.

Conseguirá expor sua opinião no trabalho. 
Contatos com gente de outra cidade ou que 
faz cursos com você serão animados. Vai 
apoiar os projetos da sua cara-metade.

Poderá receber boa notícia no serviço. Caso 
esteja procurando emprego, as chances de se 
dar bem aumentam. Seus amigos vão querer sua 
presença. Na conquista, vai exigir algo sério.

Vai se dar bem com as pessoas, que irão sentir 
confiança nas suas palavras. Seu senso de justiça 
estará ativado e quem te rodeia irá contar com seu 
apoio. Poderá se envolver em romance complicado.

Seu lado espiritual estará destacado. Pode 
dar um passo importante para realizar um 
sonho na profissão. Irá batalhar para acertar 
pendências financeiras. 

 Poderá fazer uma mudança na carreira. Você 
vai captar as intenções das pessoas graças à 
sua forte intuição. Na conquista, vai preferir 
aventura a compromisso

Entrevista de emprego poderá rolar 
tranquilamente. Chance de se acertar com 
familiares e se apoiarem no que for preciso. Na 
paquera, espere oportunidades diferentes.

Seu lado sério e compenetrado estará em 
destaque. Poderá sentir dificuldade de se 
aproximar dos colegas do serviço. A dois, o 
sentimento de proteção deverá falar mais alto.

Conseguirá realizar planos profissionais 
com empenho e perseverança. Assuntos 
pendentes na Justiça deverão favorecer 
você. Entre os lençóis, a paixão vai arder.

A Lua e Netuno trazem habilidade para fazer 
bons negócios. Terá lucros e talvez até receba 
uma grana extra. O Sol indica que irá se dedicar 
ao seu amor, mesmo que seja nos bastidores.

No trabalho, sua postura estará mais séria e 
focada. Graças a Netuno, pode ter sorte em 
entrevista de emprego. Por conta da distração, é 
possível que não perceba investidas na paquera.

No trabalho, ao lado de colegas, conseguirá 
dar um gás na produção. Saberá resolver 
problemas sem se estressar. Compartilhe seus 
sonhos românticos com sua alma gêmea.

Valentina declara guerra contra Gabriel e chora nos braços de Marcos Paulo. Rivalda comenta com Diana sobre 
a beleza de Walid. Júnior pede que Eurico financie a biblioteca planejada para o grupo escolar. Geandro planeja o 
resgate de Lourdes Maria do convento. Milu desconfia da desculpa de Eurico para não comparecer à reunião. 

 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)

Cris discute com Alain e termina o noivado com o diretor. Alain se irrita com Isabel. Priscila se preocupa 
com Cris. Cris afirma a Dalton que precisa voltar ao passado e revela que deixou o filme de Alain. Cris pede 
que André cuide de Ana e Margot. Alain pede que Bola adie a gravação das cenas de Cris. 

ESPELHO DA VIDA

Marocas avisa a Agustina sobre um possível confronto com os policiais e pede à mãe que reze por eles. 
Elmo se nega a atender Mariacarla em sua padaria. Rodney avisa a Lúcio que implodirá o prédio assim 
que a área for isolada. Vanda comunica a todos que a implosão do prédio está suspensa. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 19

MBR
BRASILEIRO

INOCENTAR
ISOHIMIN

CCALMOA
COLUNASIR

CASODDI
INTLEAIS
RARANU

QUERPEÇAS
RDCAPAZ
GIRAANP

KITSLTAL
COSTELETA

HORRORSENA

Nascido
em nosso

país

Conjunto 
de exames
pré-ope-
ratórios

Camisa 10
da Seleção
do Tetra

(fut.)

Colocar
enfeites

em 

Custe o
que (?):

haja o que
houver 

Madame
(?), bruxa
de Disney

(?)
vertebral:
a espinha

dorsal

3, em 
algarismos
romanos

Aventura
amorosa

(pop.) 

Discagem
Direta In-
ternacio-
nal (sigla)

Sistema
público

de saúde
(sigla)

Intran-
sitivo

(abrev.) 

Bem-me-
(?), erva
de flores
amarelas 

Interjei-
ção de

surpresa
(pop.)

Nunca
antecede
"P" nem

"B"

Antônimo
de "incom-
petente"

Lisa; sem 
irregula-
ridades

(?) logo,
saudação
de des-
pedida

Senhor
(abrev.)

(?) qual:
exata-
mente
igual

Peça de
dominó

com seis
pintas

Tira-gosto
suíno

Temor;
pavor

Aécio Ne-
ves, político
Consumir
(o jornal) 

Estojo
com

utensílios
diversos 

Regina Du-
arte, atriz

Roda;
vira 

Pacato
(?) house:
dá acesso
à internet

Absolver;
desculpar 
Selo de

qualidade

Cultiva 
(a terra) 
Redator-

chefe
Obras

teatrais
Puro;

inocente

Título no-
bre inglês
Nome da
letra "D"

Forma
carinhosa 
de chamar

o irmão

Forró e
samba
(Mús.)

(?) Pinheiro, cantora

Gato
novo

Sinceros

Bairro
boêmio
carioca

3/kit — lan — sir. 4/quer. 5/leila — plana. 7/bichano.
O autor de novelas Aguinaldo 

Silva não escondeu a frustração e 
pediu o retorno de José Mayer às 
novelas, por meio das redes sociais, 

“Volta, José Mayer”,
pede Aguinaldo Silva

CAMPANHA
TV Globo / Reprodução

José Mayer foi acusado por figurinista

Ator de 69 anos está afastado 
da televisão desde 2017,
após acusação de assédio

nesta segunda-feira, 14. Mayer está 
afastado da televisão desde 2017.

“Não há crime se não há queixa 
à polícia nem denúncia na Justiça, 
por isso... volta, José Mayer!”, es-
creveu Silva, em letras garrafais, 
em seu perfil no Twitter.

O galã de 69 anos foi afastado 
das novelas depois que a figurinista 
Susllen Tonani escreveu um rela-
to em primeira pessoa para o blog 
“Agora é que são elas”, do jornal 
Folha de S.Paulo, no qual acusava 
o ator de assédio sexual.
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
 
NORDESTE MINERAÇÃO DE ROCHAS Ltda., CNPJ 27.102.380/0001-20, torna 

público que está requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LIO, 
para a extração de rocha ornamental, numa área de 1,93ha, inserida na poligonal 
do Processo DNPM 848026/18, localizada em Saco da Onça, Município  de Açu-RN.

NORDESTE MINERAÇÃO DE ROCHAS Ltda. 
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, CNPJ: 24.895.239/0001-35, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença Prévia nº 2018-124063/TEC/LP-
0095, com validade até 05/09/2020, para uma Central Geradora Eólica com potência de 
37,8 MW, localizada na Fazenda Lagoa do Maroto e Terra Santa, S/N, Zona Rural, CEP: 
59.592-000, Caiçara do Norte/RN.

FERNANDO ESTEVÃO DE MENESES
SÓCIO

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II LTDA, CNPJ: 24.894.829/0001-43, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença Prévia nº 2018-124058/TEC/
LP-0096, com validade até 06/09/2020, para uma Central Geradora Eólica com potência 
de 33,6 MW, localizada na Fazenda Capril Farias, S/N, Zona Rural, CEP: 59.592-000, 
Caiçara do Norte/RN.

FERNANDO ESTEVÃO DE MENESES
SÓCIO

PEDIDO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO

MARIANNA MIRANDA DA SILVA SOARES, CPF:096.858.884-00, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença Operação, para a Criação de 
Camarão Marinho com área de produção de 20,752ha, localizada na Fazenda Santo 
Antônio de Pádua, Zona Rural, São José do Mipibu - RN.

MARIANNA MIRANDA DA SILVA SOARES
Proprietária

FRANCISCO DE SALES DANTAS ME  
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO DE SALES DANTAS ME, CNPJ: 08.534.562/0003-99 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 18/12/2021 em favor do empre-
endimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos para automotores, 
localizado na Rua Vicente Gomes da Rocha, 245 Nossa Senhora Aparecida CEP: 59.460-000 no 
município de São Paulo do Potengi/RN. 

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
TITULAR

OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ
COMARCA – MONTE ALEGRE/RN

Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato 
Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva
Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos)

PROCEDIMENTO N.º 009/2018
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Modalidade: Usucapião Extraordinário
Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos

SOLICITANTE: ESPÓLIO DE PAULO URBANO DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
175.387.184-00

DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em 

lugar incerto e desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do 
procedimento extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO 
no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de 
Vera Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte 
(CEP: 59.184-000). A não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pe-
dido de reconhecimento extrajudicial de usucapião.

IMÓVEL: UM PROPRIEDADE RURAL situada em Estrada Carroçável, no lugar Ponta de Vár-
zea, zona rural, neste município de Vera Cruz, Rio Grande do Norte, medindo 12,91 hectares de 
superfície (perímetro: 1.799,32m), possuindo a seguinte descrição perimetral: Inicia-se se no marco 
denominado ‘0=PP’, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° 
WGr, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=225.515,537 m e N=9.333.304,418 
m dividindo-o com o  SEBASTIANA JOSELICE MATIAS DA SILVA; Daí segue confrontando com SE-
BASTIANA JOSELICE MATIAS DA SILVA com o azimute de 193°37’24” e a distância de 744,93 m até o 
marco ‘1’ (E=225.340,077 m e N=9.332.580,447 m); Daí segue confrontando com MANOEL FERREIRA 
DA SILVA com o azimute de 286°04’10” e a distância de 180,85 m até o marco ‘2’ (E=225.166,295 
m e N=9.332.630,507 m); Daí segue confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de   
9°31’03” e a distância de 85,71 m até o marco ‘3’ (E=225.180,468 m e N=9.332.715,042 m); Daí segue 
confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de  10°24’10” e a distância de 17,91 
m até o marco ‘4’ (E=225.183,702 m e N=9.332.732,659 m); Daí segue confrontando com ESTRADA 
CARROÇÁVEL com o azimute de  14°15’41” e a distância de 182,83 m até o marco ‘5’ (E=225.228,742 
m e N=9.332.909,855 m); Daí segue confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de  
17°22’29” e a distância de 80,78 m até o marco ‘6’ (E=225.252,865 m e N=9.332.986,951 m); Daí segue 
confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de  16°41’13” e a distância de 280,57 
m até o marco ‘7’ (E=225.333,429 m e N=9.333.255,707 m); Daí segue confrontando com ESTRADA 
CARROÇÁVEL com o azimute de   9°00’57” e a distância de 51,72 m até o marco ‘8’ (E=225.341,534 m 
e N=9.333.306,789 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO AMARO BARBOSA com o azimute 
de  90°46’51” e a distância de 174,02 m até o marco ‘0=PP’ (E=225.515,537 m e N=9.333.304,418 m); 
início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área super-
ficial de 12,91 ha

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado 
no quadro de avisos da Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane de 
Miranda Liberato, o digitei, o conferi e subscrevi.

Vera Cruz/RN, 27 de dezembro de 2018.

Luiz Ernane de Miranda Liberato
Tabelião Público e Oficial de Registro

Ofício Único de Vera Cruz/RN

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2019

O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, 
Colonizadoras, Urbanizadoras e Administradoras de Imóveis do Estado do Rio Grande do Norte – 
SECOVI/RN, CNPJ nº 04.951.756/0001-77, sediado na Av. Senador Salgado Filho, 1791, 2º andar, 
Sala 202, Edifício Elali, Lagoa Nova, CEP 59056-000, Natal/RN, com base territorial no Estado do 
Rio Grande do Norte, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, NOTIFICA as Empre-
sas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis próprios ou de Terceiros, Imobiliárias, 
Incorporadoras de Imóveis, Loteadoras, Colonizadoras e Urbanizadoras, optantes pelo pagamento 
da Contribuição Sindical Patronal de 2019, conforme artigos 578 e 579 da CLT alterados pela Lei 
nº 13.467/2017, que o recolhimento deverá ser efetuado até o dia 31 de janeiro de 2019, de acordo 
com os valores da tabela expedida pela CNC para o exercício 2019, e, após esse prazo, será 
atualizado na forma do art. 600 da CLT. A Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana 
será enviada pela via postal ou, em caso de não recebimento e havendo interesse no pagamento, 
poderá ser obtida através do site www.secovirn.com.br, solicitada pelo telefone (84) 3223-6687 ou 
e-mail contato@secovirn.com.br. Natal/RN, 15 de janeiro de 2019.

Renato Alexandre Maciel Gomes Netto
Presidente
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

S & A AUTO POSTO LTDA inscrito sobre CNPJ: 10.641.461/0001-05   torna públi-
co que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da  Renovação Licença de Operação   de 
nº 2018-127893/TEC/RLO-1096 com validade até 18/12/2022 para um Transporte de 
cargas perigosas com capacidade total de 16,41 Toneladas, localizado no SÍTIO BOA 
VISTA Nº 03 – ZONA RURAL – TENENTE LAURENTINO /RN

VALDENOR OTÁCILIO DA SILVA ARAÚLO
Sócio-Proprietário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

A Comissão de Representantes dos Adquirentes do Empreendimento Sea Tower, 
legalmente constituída na Assembleia Geral realizada em 20/01/2018, vem, pelo presen-
te Edital, convocar todos os adquirentes das unidades residenciais deste Empreendi-
mento, localizado à Rua Porto Mirim, s/n, Ponta Negra, Natal/RN, para se fazerem pre-
sentes à ASSEMBLEIA GERAL a realizar-se no auditório do Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, situado à Rua 
Radialista Monteiro Neto, 1492, Lagoa Nova, Natal/RN, no dia 19/01/2019 (sábado), a 
iniciar-se em primeira convocação às 9:00 horas, com a presença de, no mínimo, metade 
do número total de adquirentes e, em segunda e última convocação, às 9:30 horas, com 
qualquer número de adquirentes, a fim de tratarem das seguintes

ORDENS DO DIA:
1) Operacionalização do acordo a ser firmado com a Caixa Econômica Federal, para 

conclusão do empreendimento, em audiência judicial a realizar-se no dia 23/01/2019;
2) Eleição de novos membros para a Comissão de Representantes dos Adquirentes;
3) Discussão prévia acerca da possibilidade de constituição do condomínio;
4) Outros assuntos de interesse.

Natal/RN, 14 de janeiro de 2019.

COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS ADQUIRENTES
DO EMPREENDIMENTO SEA TOWER

CNPJ: 31.829.499/0001-78

FNF promove alterações em jogos do 
Estadual, e CBF coloca ABC na Arena

MUDANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Jogo entre América e Palmeira de Goianinha, que seria realizado amanhã na Arena das Dunas, passou 
o dia 24 de janeiro; ABC pega o Sergipe, pela Copa do Nordeste, nesta quarta, no palco da Copa 2014

De modo a adequar as datas do 
Campeonato Potiguar com as da 
Copa do Nordeste e atendendo às 
solicitações dos clubes, a Federa-
ção Norte-Rio Grandense de Fute-
bol (FNF) promoveu mudanças na 
tabela da Copa Cidade do Natal, 
equivalente ao primeiro turno do 
certame estadual.

Nesta segunda-feira, 14, a 
Federação anunciou que adiou o 
jogo entre América x Palmeira de 
Goianinha, antes marcado para a 
quarta-feira, 16, para o dia 24 de 
janeiro (quinta-feira), mantendo-
-se o horário das 20h e a Arena das 
Dunas como palco do confronto.

Também sofreram alterações 
os jogos entre Força e Luz x Pal-
meira, antes marcado para o dia 
23 de janeiro e agora agendado 
para o dia 6 de fevereiro, às 15h, 
na Arena das Dunas; e Santa Cruz 
x Globo, que estava marcado para 

o dia 17 de janeiro, às 20h, na Are-
na das Dunas, mas passou para às 
15h, mantendo-se dia e local.

COPA DO NORDESTE
A Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), em decisão con-
junta com a Federação Norte-Rio 
Grandense de Futebol (FNF), de-
finiu a transferência da partida 
entre ABC x Sergipe-SE, válida 
pela 1ª rodada da fase de grupos da 

Copa do Nordeste, do Frasqueirão 
para a Arena das Dunas.

A modificação foi efetuada de 
modo a melhorar a viabilidade do 
jogo, vez que o mesmo não contará 
com a presença do público (o Alvi-
negro cumpre pena por indiscipli-
na da torcida na semifinal do tor-
neio no ano passado), além do fato 
de que o gramado do Frasqueirão 
ainda não está com totais condi-
ções de receber jogos, vide cenário 
encontrado na estreia do Estadual.

Desta maneira, a partida será 
disputada no palco da Copa do 
Mundo de 2014, mantendo-se na 
quarta-feira, 16, às 18h. Além do 
jogo contra o Sergipe-SE, o ABC 
ainda fará mais um jogo na Copa 
do Nordeste sem a presença do 
público: contra o CRB, de Alagoas, 
no mês de fevereiro, no Estádio 
Frasqueirão. Esse jogo, sim, deve 
ser mantido na casa Alvinegra.  l

Estreia do Alvinegro na Copa do Nordeste será na Arena das Dunas, sem público

Visão Celeste vence Primavera 
e avança à 4ª fase da Copinha

HISTÓRICO

José Carlos Borges

A tarde desta segunda-feira, 
14, foi histórica para o futebol de 
base do Rio Grande do Norte. O 
Visão Celeste, modesta equipe da 
cidade de Parnamirim, conseguiu 
o feito de avançar para as oitavas 
de final da Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior, a maior competição 
da categoria no País.

A vaga foi viabilizada após o 
clube vencer o Primavera-SP nos 
pênaltis, por 3 a 2. Durante o tem-
po normal, o jogo terminou empa-
tado em 1 a 1. Zé Eduardo, um dos 
maiores goleadores da competição, 
marcou em favor do Visão Celeste 
aos 10 minutos do 1º tempo. Foi o 
sétimo gol dele no torneio. Vitor, 
aos 39, empatou para o Primavera.

Com a vitória através das co-
branças de penalidades no Está-
dio Ítalo Limongi, o Visão Celeste 
avançou e entrou para a história 
do futebol potiguar em se tratan-
do de Copinha. Anteriormente, 
a melhor campanha de um time 

local na competição era do ABC, 
que em 2016 alcançou a terceira 
fase do torneio. Agora, o Visão de-
tém essa marca, já que chegou à 
quarta fase.

O adversário da equipe poti-
guar nas oitavas de final ainda 
não era conhecido até o fechamen-
to desta edição do jornal, mas sairá 
do confronto entre Corinthians e 
Red Bull Brasil. A informação po-
de ser encontrada no Portal Agora 
RN: www.agorarn.com.br. l

Visão faz campanha inédita para o RN


