
Jean Paul: Governo pagará dívida, 
mas prioridade é não atrasar mais
Senador afirma que nova administração aposta em receitas extras para quitar passivo.
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Conselho da Fifa 
aprova Copa com 
mais 16 seleções
Entidade vai formalizar proposta 
em congresso que será realizado 
em junho. Total seria de 48 times.

TEMPO 05

Volume das chuvas 
em fevereiro ficou 
acima da média
Segundo Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do RN, chuvas 
foram 31% além da previsão.

ECONOMIA 04

Câmara decide 
reduzir número de 
sessões especiais
Vereadores só poderão fazer 
duas sessões solenes e quatro 
audiências por ano, cada um.

TRANSPORTE 09

Aeroporto de 
Mossoró ganha 
certificado final
Terminal está autorizado a receber 
aviões do tipo turboélice, como
o ART 72 operado pela Azul.

Gasto com diárias cai 
87% na gestão Fátima
De acordo com a Secretaria de Planejamento e Finanças do Governo do RN, nos 
três meses de 2019 até agora, foram gastos R$ 314 mil, contra R$ 2,5 milhões.

MODERNIDADE 08

Casa nova para os líderes 
do mercado publicitário
Agora juntas, agências de comunicação Art&C e Maxmeio  
ganharam nova sede, onde integração é palavra de ordem.

Arturo Arruda, Flávio Sales e João Daniel Vale, sócios da Art&C/Maxmeio

DESPESA MENOR 03

José Aldenir / Agora RN

EDUCAÇÃO 04

Prefeito Álvaro Dias 
quer erradicar taxa 
de analfabetismo
na capital potiguar
Programa “RN Alfabetizado”, 
apoiado pela Prefeitura, quer reduzir 
a zero o número de analfabetos 
entre os potiguares em até oito anos.

José Aldenir / Agora RN

Prefeito de Natal, Álvaro Dias
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Coluna do Agora

No começo do século XX, Natal 
experimentou um crescimento inédito 
na sua história. Impulsionada pela 
produção do algodão no sertão do Rio 
Grande do Norte, a economia do Esta-
do crescia e, com isso, trazia melhorias 
na vida da acanhada capital. Nos pri-
meiros vinte anos do século passado, a 
nossa população quase dobrou, saindo 
de cerca de 16.000 habitantes em 1900 
para mais de 30.000 em 1920. E essa 
população passava a conhecer os pro-
dígios da tecnologia, ultrapassava os 
limites da Ribeira e da Cidade Alta 
e via nascer instituições importantes 
para atender a demanda de uma ci-
dade de maior porte. Natal, 300 anos 
depois da sua fundação, começava, 
enfim, o processo de saída da condição 
de vila para ser, de fato e de direito, a 
capital do Estado. E é em meio a esse 
ambiente social, cultural e econômico 
repleto de entusiasmo de um povo 
ainda provinciano, mas que queria ver 
e viver o futuro, que foi proferida pelo 
jornalista, poeta e ex-prefeito de Natal 
Manoel Dantas a célebre conferência 
“Natal daqui a cinquenta anos”. 

Foi num dia 21 de março de 
1909, há exatos 110 anos, que Ma-
noel Dantas convidou os natalenses 
a darem um passeio na Natal de 
1959. Num texto cheio de poesia, 
sonhos e otimismo, bastante ade-
quado ao espírito daquele tempo, 
Dantas levou os seus ouvintes a um 
lugar chamado Perigo Iminente, 
“um morro célebre, a leste da cidade, 
que nem todos os senhores conhece-
rão pelo nome, porém certamente 
conhecem pelo aspecto imponente”. 
O nome faz referência ao perigo das 
areias deste morro soterrarem a 
cidade. Para quem ainda não iden-
tificou este local, trata-se da região 
onde hoje está situado o bairro de 
Mãe Luiza. O Perigo Iminente, se-
gundo o sonho de Manoel Dantas, 
seria em 1959 um ajuntamento de 
construções modernas que fariam 
de Natal uma das metrópoles mais 
importantes do mundo.

Não foi bem isso que aconteceu. 
Mesmo 110 anos depois, ainda hoje 
persiste esse sonho de uma Natal 

grande, desenvolvida, inclusiva e 
que atenda às necessidades de sua 
gente. 2019, aliás, é um ano onde 
essas aspirações ficam mais vivas, 
graças às discussões em torno da 
revisão no nosso Plano Diretor (lei 
complementar 82/2007), que traz as 
diretrizes e instrumentos de política 
urbanística. 

É uma oportunidade para 
pensar a Natal do presente, mas, 
principalmente, dos próximos anos. 
Infelizmente hoje não temos a força 
propulsora de uma economia em 
franca expansão para auxiliar com 
recursos na modernização da cidade 
como tivemos no início do século XX 
com o algodão, mas temos a inteli-
gência e a necessidade de abrirmos 
espaço para a cooperação visando o 
nosso desenvolvimento econômico, 
urbanístico e social. Precisamos, den-
tre outras coisas: retirar as amarras 
que não mais se justificam em regiões 
com a Zona Norte, permitindo que ela 
cresça, agora para cima; incluir as 
pessoas no acesso à cidade e às como-
didades de um transporte coletivo de 
qualidade; destravar os limites que 
não deixam o turismo se reinventar 
e deslanchar; preservar e revitalizar 
nosso patrimônio histórico e cultural, 
tornando-o parte viva da cidade; pro-
mover e expandir a arborização, prin-
cipalmente nas periferias; e, por fim, 
mas não menos importante, imple-
mentar os instrumentos urbanísticos 
já previstos no Plano Diretor, como 
as Operações Urbanas Consorciadas, 
que podem ajudar a fazer tudo isso 
de forma participativa, sustentável e 
lucrativa. 

A revisão do Plano Diretor e a 
efeméride dos 110 anos da confe-
rência futurista de Manoel Dantas 
podem ser o estímulo que faltava 
para que pensemos a Natal do fu-
turo, não como devaneios estéreis, 
mas como algo a ser concretizado 
e entregue à uma população que se 
orgulha de viver numa capital que, 
segundo esse antigo e entusiasma-
do profeta potiguar, “será eterna co-
mo o mundo, porque nasceu envolta 
na lenda”. 

Natal do futuro
Advogado
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Turismo indo pelos ares

Reportagem do jornal Agora RN neste mês revelou que passagens 
aéreas que tenham o aeroporto de São Gonçalo do Amarante 
como origem ou destino estão sendo encontradas 100% mais 

caras do que bilhetes comprados para os aeroportos de Fortaleza, 
João Pessoa ou Recife. Um ouvinte relatou à Agora FM (97,9) na sexta 
passada ter escolhido Recife para embarcar para Miami porque, 
se optasse por São Gonçalo, teria de desembolsar R$ 2 mil a mais 
na viagem. O novo governo estadual precisa olhar com atenção o 
assunto. Se está bem mais barato voar para outros estados, é evidente 
que serão esses os destinos escolhidos por boa parte dos turistas que 
procuram um lugar no Nordeste para passar férias. A gestão Fátima 
Bezerra precisa saber se as companhias estão realmente dispostas a 
oferecer para o Estado, em contrapartida aos incentivos fiscais que 
recebem, condições de igualdade em relação a estados vizinhos. O Rio 
Grande do Norte não pode mais ficar para trás.

>> Costuras. Parnamirim já 
respira as próximas eleições 
municipais, que só acontecem em 
2020. O prefeito Rosano Taveira, 
que pretende disputar a reeleição, vê 
grupos se articulando na cidade. Na 
Câmara Municipal, de onde saíram 
três dos quatro candidatos na 
eleição passada – incluindo Taveira, 
ninguém se habilitou ainda.

>> Novo. O empresário Eduardo 
Passaia assumiu a liderança 
do Partido Novo em Natal. Em 
entrevista à Agora FM nesta 
quinta-feira, ele explicou que a 
sigla já está de olho na eleição do 
ano que vem para a Prefeitura do 
Natal. Passaia lembrou, porém, que 
não é possível antecipar nomes de 
candidatos porque o Novo escolhe 
seus representantes por meio de 
um processo seletivo.

>> Caminhada. O presidente 
da Câmara Municipal de Natal, 
vereador Paulinho Freire (PSDB), 
que assumiu interinamente a 
Prefeitura do Natal enquanto o 
prefeito Álvaro Dias participa de 
uma feira sobre turismo em Lisboa, 
Portugal, tem percorrido diversos 
bairros de Natal com a finalidade 
de verificar – in loco – os estragos 
causados pelas chuvas.

>> Suspensão. O ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), suspendeu 
a homologação do acordo firmado 

>> Dedicado aos estudos. 
O professor Robério Paulino, 
do Departamento de Políticas 
Públicas da UFRN, se prepara 
para passar um ano em 
Londres, na Inglaterra, onde 
vai se dedicar ao pós-doutorado. 
Perguntado pela Coluna, disse 
conversas sobre as eleições de 
2020 só no seu retorno. Em 
2016, Robério foi candidato a 
prefeito de Natal pelo PSOL e 
ficou em 4º lugar.

José Aldenir / Agora RN

entre os procuradores da força-
tarefa da Lava Jato em Curitiba e 
a Petrobrás, que previa a criação de 
uma fundação para gerir recursos 
oriundos de multa de R$ 2,5 bilhões 
paga pela estatal em ação nos EUA.

>> Mudança. Nos bastidores, 
especula-se que o deputado André 
Azevedo, coronel da PM que foi 
eleito pelo PSL, vai deixar o partido 
do presidente Jair Bolsonaro. Nem 
o deputado nem o PSL confirmaram 
a informação, mas já até quem 
aponte o destino do coronel: o PSC.
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Gasto com diárias no governo Fátima 
despenca 87% em relação a Robinson

DESPESA MENOR

Twitter / Reprodução

Em março, até agora, segundo a Secretaria de Planejamento e Finanças (Seplan), o governo
Fátima gastou apenas 9% do que foi pago em diárias no mesmo período do ano passado

A gestão da governadora Fátima 
Bezerra reduziu drasticamente os 
gastos com diárias da administração 
na comparação com a gestão do an-
tecessor, Robinson Faria.

Em março, até agora, segundo 
a Secretaria de Planejamento e Fi-
nanças (Seplan), o governo Fátima 
gastou apenas 9% do que foi pago 
em diárias no mesmo período do ano 
passado. No mês anterior, fevereiro, 
essa proporção foi de pouco mais de 
17% e, em janeiro, os gastos se situ-
aram em torno de 12% na compara-
ção com o mesmo mês de 2018 sob a 
governança de Robinson Faria. Nos 
três meses de 2019, foram gastos R$ 
314 mil, contra R$ 2,5 milhões no 
ano passado - queda de mais de 87%.

Mesmo assim, a secretária de 

Turismo, Ana Maria Costa, foi obri-
gada a explicar os gastos dela com 
as diárias nos 70 primeiros dias 
do governo, que consumiram R$ 
22.357,43 em 15 eventos diferentes.

Outras duas funcionárias da 
Empresa de Promoção Turística do 
Estado – Nayara Cristina Santana e 
Tereza Suyane Alves – estão na se-
gunda e terceira colocações em rece-
bimentos de diárias, com R$ 20.343, 
75 e R$ 12.475,00, respectivamente.  

Em nota, Ana Costa explicou 
que todas as diárias em questão fo-
ram utilizadas para participação de 
eventos internacionais com o objeti-
vo de divulgar e promover o turismo 
no Rio Grande do Norte.

“A participação do RN nas fei-
ras é uma das principais demandas 

apresentadas pelo trade turístico. 
E uma das formas de aquecer a 
economia é através do incentivo às 
atividades que geram renda e au-
mentam a arrecadação no Estado”, 
diz a nota.

Já sobre as outras profissionais 
citadas, Ana Maria Costa justifica 
que “não estavam fazendo turismo, 
mas sim prospectando turistas”. As 
diárias, segundo a secretária, refe-
rem-se às participações da titular 
da pasta, ela mesma, da diretora de 
marketing, Tereza Suyane França, 
e da gerente de promoção interna-
cional, Nayara Santana, em feiras 
internacionais. Entre elas, a Vakan-
tibeurs, em Utrech, na Holanda, que 
teria garantido a consolidação do voo 
charter entre Amsterdã e Natal. l Governadora no aeroporto de S. Gonçalo
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Álvaro Dias afirma que combate ao 
analfabetismo terá prioridade total

EDUCAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Programa "RN Alfabetizado" quer reduzir a zero o número de analfabetos entre os potiguares em até 
oito anos; pesquisa aponta que mais de 376 mil pessoas que não sabem ler ou escrever no Estado

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
declarou que o Município apoia e vai 
aderir ao projeto de erradicação do 
analfabetismo lançado na semana 
passada pelo Governo do Rio Gran-
de do Norte. A meta é reduzir a zero, 
em oito anos, o número de analfabe-
tos no Estado, a partir de iniciativas 
como mutirões realizados por várias 
instituições parceiras.

Na última quarta-feira, 13, foi 
criado um comitê na Secretaria 
Estadual de Educação que ficará 
responsável pela elaboração do pro-
grama de alfabetização. 

Antes de a governadora Fátima 
Bezerra anunciar o projeto para todo 
o Rio Grande do Norte, Álvaro Dias 
já havia sugerido uma força-tarefa 
para erradicar o analfabetismo em 
Natal. “O analfabetismo, nesses al-
tos índices que ainda persistem, é 
uma herança do passado colonial e 
fruto do descaso com a educação que 
por muito tempo imperou no Brasil”, 
ressalta o prefeito.

Segundo o chefe do Poder Execu-
tivo municipal, a eliminação do anal-
fabetismo é uma das prioridades de 
sua gestão – que completará um ano 
em abril. “A Prefeitura do Natal vê 
nesse projeto um grande avanço e 
se integra a ele, se dispondo a con-
tribuir da forma que for necessária 

para possibilitar sua concretização”, 
afirmou Álvaro.

A Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) de 2017, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mostrou que a taxa de anal-
fabetos no Rio Grande do Norte é de 

13,5%, o que representa 376 mil pes-
soas com 15 anos ou mais (mais de 
10% de toda a população potiguar).

Por meio do RN Alfabetizado, 
como foi batizado o projeto, o Gover-
no do Estado pretende garantir que, 
em quatro anos, sejam alfabetiza-
das 100% das crianças, de até sete 
anos de idade, e reduzir em 50%, 
nesses quatro anos, e em 100%, até 
2025, a taxa de analfabetismo abso-
luto de pessoas a partir dos 15 anos 
no Estado.

A  proposta  tem como princi-
pais pressupostos a democratização 
do acesso, permanência e sucesso 
na aprendizagem; a inclusão social 
com a valorização da diversidade; a 
formação humana integral e a inte-
gração com a educação profissional. 
"Estamos estabelecendo o prazo de 
até 2027, para avençar no que diz 
respeito a erradicação do analfabe-
tismo no Rio Grande do Norte. Esse 
sonho é de todos nós”, encerrou a go-
vernadora Fátima Bezerra. l

Prefeito Álvaro Dias: "Analfabetismo é fruto do descaso com a educação"

LEGISLATIVO

Vereadores de Natal vão reduzir a 
quantidade de audiências públicas

Elpídio Júnior  / CMN

A Câmara Municipal de Natal 
vai reduzir pela metade a quantida-
de de atividades extras e solenidades 
dentro da Casa. A partir de agora, 
segundo ato da Mesa Diretora da úl-
tima quinta-feira, 14, os vereadores 
só poderão organizar, por ano, duas 
sessões solenes e quatro audiências 
públicas, cada um.

Até o início da nova regra, os 
vereadores poderiam realizar cinco 
atos solenes e até sete audiências. 
Segundo a Mesa Diretora da Câma-
ra, a medida vai permitir um melhor 
aproveitamento dos trabalhos das 
sessões ordinárias, além das reu-
niões das comissões permanentes e 
das frentes Parlamentares.

Desde a última quinta-feira, o 
Ato 19/2019 substitui o antigo Ato 
15/2017, de 19 de abril de 2017, que 
permitia o agendamento de ativida-
des extras. Em 2018, por exemplo, 

foram realizadas 40 audiências pú-
blicas e cerca de 70 sessões solenes.

"O espaço e o tempo para audi-
ências estavam reduzidos porque é 
de praxe que as audiências sejam 
realizadas no plenário, com trans-

missão da TV Câmara ao vivo para 
dar mais visibilidade, transparência 
e permitir que mais pessoas tenham 
acesso ao debate", encerra a presi-
dente interina da Câmara, a verea-
dora Nina Souza (PDT). l

Em 2018, a Câmara realizou 40 audiências públicas e 70 sessões solenes

NO LIMITE

Rogério Marinho diz 
reforma da previdência 
“não tem gordura”

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia, Rogério Marinho, 
disse que a proposta de reforma 
da Previdência apresentada pelo 
governo federal “não tem gordura” 
e que seria a última janela de 
oportunidade que o País tem para 
não afetar direitos adquiridos

“O projeto não tem gordura. Ele 
foi apresentado dentro do que nós 
achamos adequado, do que nós 
achamos ideal para recuperar as 
finanças públicas do país”, disse o 
secretário na sexta-feira, 15.

Marinho afirmou que, 
considerando as despesas 
primárias, o Brasil investe hoje 
64% dos recursos em assistência e 
previdência. O secretário também 
minimizou eventuais indícios de 
dificuldades de aprovação do 
projeto no Congresso Nacional. l
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Jean Paul Prates diz que salário
é prioridade do governo estadual

ENTREVISTA

José Aldenir / Agora RN

Senador que herdou mandato da hoje governadora Fátima Bezerra diz estar 
confiante na geração de receitas extraordinárias no final deste semestre

Dívida grande e falta de flu-
xo de caixa são os dois maiores 
problemas no início de gestão do 
governo de Fátima Bezerra no Rio 
Grande do Norte. Pelo menos esta 
é a avaliação do senador potiguar 
Jean Paul Prates (PT), que dei-
xa claro a necessidade de ajuda 
ao Estado pelo Governo Federal. 
Para Jean Paul, o momento é de 
ir em busca de receitas extraordi-
nárias, promover cortes de gastos 
públicos, pôr em prática a auste-
ridade fiscal, executar ampla revi-
são de contratos e fazer auditorias 
nas contas.

De acordo com o senador, 
mesmo com a situação adversa, 
o governo conseguiu instituir um 
padrão de gestão baseado no con-
trole de despesas. Paralelamente, 
a instalação do comitês de Gestão 
e Eficiência e o de Negociação com 
os Servidores dinamizou as ações 
do governo e se mostrou eficaz por 
ter garantido os salários em dia 
nesta gestão. “O governo quitará 
os salários [folhas herdadas do go-
verno anterior], mas a prioridade 

– com poucas receitas – é não per-
mitir que haja mais atrasos. Com 
receitas extraordinárias, vamos 
conseguir resolver todos estes pro-
blemas este ano”, disse o senador.

O otimismo de Jean Paul Pra-
tes – que coordenou a equipe de 
transição de governo logo após as 
eleições – se dá pela garantia da 
antecipação dos royalties da produ-
ção mineral prevista para aconte-
cer ainda neste semestre. A partir 

do segundo semestre, os estados 
deverão iniciar o recebimento da 
chamada cessão onerosa do pré-
-sal, cujo leilão será em outubro. 
Além disso, o senador destaca que 
o governo está atraindo mais in-
vestimentos para o Estado – tanto 
de quem já investe, como também 
buscando novas parcerias para a 
geração de emprego e renda.

Segundo Prates, há ainda a 
possibilidade de uma solução mais 
imediata para o Rio Grande do 
Norte com as receitas do petróleo, 
antes do leilão do pré-sal. “O mais 
importante é que os servidores 
saibam que a situação será resol-
vida e estamos nos debruçando so-
bre este problema. A situação vai 
melhorar e agora não é o momento 
de colocarmos a culpa em ninguém 
pelo fato da situação ter chegado a 
este ponto”, disse o senador.

Outra questão que tem tran-
quilizado o Governo – mas nem 
por isso a atenção deixou de ser 
redobrada – é a área de segu-
rança. O senador mostrou con-
tentamento com a comprovação 
de que os índices de violência 
tenham diminuídos, embora não 
haja nada para comemorar. Para 
ele, o momento é de consolidação 
desta política e não negligenciar a 
segurança. “Sem dúvida, a gover-
nadora soube escolher a cúpula 
da segurança e fez bem em não 
alterar o regime de gestão nas pe-
nitenciárias”, observa.

Na questão da saúde, Jean 
Paul Prates admite que a situação 
é difícil, mas ressalta que o serviço 
de triagem para o atendimento a 
pacientes mais graves nos hospi-
tais fez com que as longas filas se 
dissipassem. “É óbvio que muitas 
pessoas ainda continuam doen-
tes, infelizmente. Contudo, não 
podemos deixar de mostrar que a 
medida surtiu efeito porque houve 
um redirecionamento de gestão, 
além - é claro – da nomeação de 
500 servidores concursados”, fri-
sou o senador potiguar.

Diante do quadro apresentado 
em pouco mais de 70 dias de go-
verno, Jean Paul Prates acredita 
que o momento de retomada da vi-
talidade econômica está chegando. 
Para o senador, mais grave que a 
dívida de R$ 4,5 bilhões e a falta 
de fluxo de caixa e o governo está 
em busca de investimentos e no-
vas receitas. “Estamos trabalhan-
do em um projeto que a capacida-
de geração de energia – hoje em 
4 gigawatts – poderá saltar para 
12. Em Brasília, queremos o ICMS 
seja gerado na fonte, e não no con-
sumo. Assim, o Estado também 
sairá da crise. Somos referência 
em energia eólica. Essa referência 
será ainda maior e também vamos 
produzir energia solar, além de 
ampliarmos as produções nas áre-
as de camarão, fruticultura, têxtil 
e mineração – tudo com segurança 
jurídica”, prevê Prates. l

Senador afirma que governo de Fátima Bezerra quer, primeiro, não atrasar mais folhas

“Sem dúvida, a
governadora soube 
escolher a cúpula da 
segurança e fez bem em 
não alterar o regime
de gestão nas 
penitenciárias”
Jean Paul Prates
Senador - PT/RN

EMPARN

Volume de chuvas em 
fevereiro ficou 31% 
acima da média no RN

As chuvas ocorridas em 
fevereiro de 2019 no Rio Grande 
do Norte foram 31% acima da 
média prevista, segundo relatório 
publicado pela Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Emparn).

De acordo com o órgão, a 
intensidade das precipitações 
foi justificada com a atuação do 
sistema meteorológico Vórtice 
Ciclônico de Ar Superior (VCANS), 
juntamente com a Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT).

A Emparn observou, em 
fevereiro, uma melhor distribuição 
espacial e temporal das chuvas 
em relação ao mês anterior, 
quando ficou constatada a falta de 
precipitações nas regiões Leste e 
Agreste do Rio Grande do Norte.

Os maiores índices 
pluviométricos médios, em fevereiro, 
foram observados na região 
Agreste, seguido pelo litoral Leste. 
Somente um pequeno desvio 
percentual negativo médio foi 
observado na mesorregião Oeste, 
mas muito próximo da normalidade.

No geral, quando se resume 
o Estado como um todo, o desvio 
percentual ficou em 31,8% acima da 
chuva esperada para o mês. l

José Aldenir / Agora RN

Natal registrou fortes chuvas

SEGUNDOS
EM QUINZE

PM é preso sob suspeita de 
ter assassinado Zaira Cruz
Um sargento da Polícia Militar foi 
preso em Currais Novos pela Polícia 
Civil suspeito de ter assassinado 
a jovem universitária Zaira Cruz, 
de 22 anos. A moça foi encontrada 
morta dentro de um carro no dia 2 
de março, em Caicó.

Facebook / Reprodução
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Vicente Serejo
>> Lisboa. A revista Bzzz, 
dirigida pela jornalista Elia-
na Lima, já está circulando 
normalmente nas bancas 
da capital lusitana, esten-
dendo o seu público leitor 
para toda a comunidade de 
brasileiros. 

>> Mestrado. A jornalista 
Eliana Lima, do quadro da 
UFRN, cursa seu mestrado 
na Universidade Nova 
de Lisboa. O seu tema de 
dissertação é “Quando se 
fala em anarquia, fala-se em 
quê?”. 

>> Viagem. Por falar em 
Portugal: Mano Targino 
iniciou no final de semana 
que passou um longo périplo 
pelas terras de Portugal e 
Espanha. Fará um roteiro 
de mais de quatro mil 
quilômetros.

>> Água. Depois de cinco 
anos de invernos irregulares, 
as previsões já apontam este 
ano para uma reserva de 
50%, em média, dos açudes e 
barragens no RN. Uma Seca, 
pelo menos, não vai haver. 

>> Agenda. O silêncio do 
ex-governador Robinson 
Faria não deve ser traduzido 
como imobilismo. Pelo con-
trário: tem feito um roteiro 
de visitas às suas bases já de 
olho na sucessão municipal. 

>> Efeito. Por conta de sua 
presença no Agreste tem gen-
te imaginando que ele pode 
ser candidato a prefeito de 
Santo Antônio. Não será. É 
o que asseguram hoje alguns 
dos seus correligionários. 

>> Aliás. No Agreste, prin-
cipalmente Monte Alegre e 
Santo Antônio, sua presença 
é uma tradição que vem do 
pai, o empresário Osmundo 
Faria. Ele terá candidatos às 
prefeituras de toda região.

>> Cena. Um atento observador do cenário natalense, com vivência 
em campanhas passadas e recentes, começa a admitir que Natal 
dificilmente caminhará para um dos nomes cogitados pelas especula-
ções. Para ele, o eleitor natalense pode preferir um nome novo, ainda 
que ninguém possa negar o potencial de votos do ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves. É real, mas não fará uma transferência determinante. 
É cedo. É muito cedo. Ainda não surgiu a novidade. Mas vai surgir.

>> Contas. Acertou o 
deputado Kelps Lima ao 
pedir ao governo a senha 
para que os integrantes 
da Assembléia possam ter 
acesso à movimentação de 
receita e despesa das contas 
governamentais.

>> Mais. Não fazê-lo, ou 
seja, não fornecer as senhas, 
e como se trata de dinheiro 
público, quebra a espinha 
dorsal da retórica petista 
do governo, quando garante 
transparência total na sua 
gestão.  

>> Quem? A presença de 
Esdras Alves no gabinete 
do prefeito Álvaro Dias não 
poderá ser vista como fruto 
de articulação política com o 
grupo Rosado. Mas, não dei-
xa de ser uma porta aberta. 

>> Aviso. É cedo, muito 
cedo, mas ninguém se iluda: 
o deputado Ezequiel Ferreira 
tem um olho no peixe, a vaga 
de senador que hoje é ocupa-
da por Jean Paul Prates. E 
faz sentido. É bom anotar.

>> Rádio. O leitor quer 
detalhes, terá: Monsenhor 
Lucas Batista mantinha 
seu programa no horário 
nobre do meio-dia, na Rádio 
Rural, há cerca de 40 anos. 
A Arquidiocese mudou sem 
justificar. 

>> Resultado. A audiência 
caiu e os anunciantes ame-
açam retirar os patrocínios. 
Tudo em razão da obstinada 
má vontade da Arquidiocese 
com Lucas. Subestima o mis-
tério do silêncio dos santos.

>> Festa. O Instituto His-
tórico faz a festa de posse da 
diretoria para mais um pe-
ríodo, de novos sócios e duas 
publicações. Tudo na noite 
do dia 28 próximo, às 19h, 
nos 117 anos do Instituto.

Os olhos, Senhor Redator, mui-
tas vezes, vão buscar longe, nas 
palavras aparentemente casuais, 
as mais fortes e puras sensações. É 
bem o caso de quando passo diante 
de um edifício da Av. Café Filho, de 
varandões abertos para o mar, que 
se chama Aldebarã. Para quem vive 
lá, é apenas o nome de uma estrela 
que adorna a fachada com seu char-
me meio misterioso e sonoro. Para 
nós outros, de almas antigas, é um 
dos instantes mais belos e líricos da 
crônica brasileira.

‘A Nenhuma chamarás Aldeba-
rã’, cito de memória e por isso corro 
o risco de errar, é do livro ‘A Traição 
das Elegantes’, de 1968, hoje com 
várias edições. E já abre com uma 
frase inesperadamente bela, e que 
a nenhum outro cronista ocorreria, 
a não ser a um Rubem Braga. Feita 
de palavras untadas naquela sua 
melancolia muito suave, que nun-
ca chegava a transbordar tisnada 
de remorso ou rancor: ‘Eu vinha de 
não sei que tristes sonhos, nefastos 
pesadelos’.

Ele conta - as palavras são suas 
- que estava dormindo e despertou 
ansiado no meio da noite. Olhou a 
parede escura, com a sensação de 
imagens torvas que vagamente se 
moviam, e virou-se sobre o flanco 
direito. Como a janela estava aberta 
para a noite, e era uma noite sem 
lua, ‘que ciciava em árvores e mur-
murava em águas humildes’, logo 
percebeu que uma estrela  grande 
brilhava perto, muito perto, como se 
alguém tivesse posto um lampião na 
sua janela.

Ninguém nunca vai saber ao 
certo se era mesmo da estrela Alde-
barã o brilho que ele via. Lera essa 
palavra bonita em algum lugar, que 
quer dizer, ‘em antigas e secretas lín-
guas’, o esquecimento das mágoas, 
mas em Rubem Braga isto não tem 
importância.  Repete o nome com 
ardente fulgor - ‘Aldebarã, Aldeba-
rã!’ - e sente como se sua mãe ou 
sua irmã, mesmo muito distantes 
naquela hora tristonha, passasse as 
mãos nos seus cabelos acalmanto a 
sua solidão. 

É bonito quando ele revela to-
da sua fragilidade de homem feito, 
como se entregasse ao leitor a sua 
própria vida. E imagina ouvir as pa-
lavras de sua mãe, dizendo: ‘Descan-
sa, dorme em paz, Aldebarã é sua 
amiga; e como soubesse dizer seu 
nome, ela é para sempre sua amiga; 
dorme em paz homem da noite so-
litária e cruel e dos fatigados, tristes 
pesadelos; dorme’. E ele sente então 
a reveladora sensação de que a par-
tir dali ele pode chamar Aldebarã a 
quem desejar.

A voz faz só uma restrição, e 
pede que ele prometa cumprir: po-
derá livremente nomear aquilo que 
quiser. A uma égua fidalga que o 
luar ‘lhe beije as negras crinas’, uma 
flor ou a uma nuvem, menos a uma 
filha dos homens ‘por mais ansioso 
te faça a sua beleza peregrina’. Ele 
responde que promete. ‘E então, pe-
la primeira vez em muitos e muitos 
anos de longas noites’, avisa - ele 
pôde adormecer. Como se tivesse o 
coração puro de um menino. Alde-
barã, Aldebarã!

Aldebarã, Aldebarã!

PALCO CAMARIM

“ “O medo não 
consegue dormir”
Herta Müller,
romena, Nobel de Literatura, 2009.
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Art&C e Maxmeio inauguram sede 
para mais integração dos serviços

REFERÊNCIAS NO MERCADO

José Aldenir / Agora RN Art&C/Maxmeio / Divulgação

Localizado no coração do bairro Petrópolis, na zona Leste de Natal, prédio que abriga as duas agências 
foi construído para unir em um único espaço o que há de melhor nas estratégias digitais e offline

Comemorando 20 anos de 
atuação no mercado publicitário 
potiguar, a premiada agência Ar-
t&C concretizou sua junção com a 
especialista em comunicação digital 
Maxmeio com a inauguração, na 
semana passada, da nova sede das 
duas empresas. Localizada na ave-
nida Nilo Peçanha, coração do bairro 
Petrópolis, na zona Leste de Natal, 
o prédio que abriga as agências foi 
pensado para oferecer conforto aos 
colaboradores e clientes e maior in-
tegração entre os serviços.

O espaço onde a Art&C e a Ma-
xmeio estão instaladas tem mais 
de 600 metros quadrados de área 
construída e um terreno duas vezes 
maior. São 30 vagas de estaciona-
mento e muita modernidade, tudo 
planejado pelos arquitetos Luciano 
Barros e Alexandre Abreu e execu-
tado pela 2M Engenharia.

Apenas no salão principal, onde 
acontecem a criação e o desenvol-
vimento das ações de comunicação 
que as agências desenvolvem, são 56 
estações de trabalho. Em um mes-
mo espaço, funcionam cinco setores 
de forma integrada, o que facilita e 
aprimora o trabalho prestado a de-
zenas de clientes. Não há paredes 
entre os departamentos.

Diretor da Art&C, o publicitário 
Arturo Arruda conta que o principal 
ganho com a nova sede é justamente 
integração. “Aqui, um setor trabalha 
em favor do outro uma agência a 
favor da outra. Acabou a separação 
entre a comunicação online e comu-
nicação offline, inclusive as barreiras 
físicas. A palavra-chave é integração. 
Essa é a visão moderna, de trabalho 

em conjunto, que tivemos ao cons-
truir esse novo espaço”, ressalta.

A nova sede da Art&C/Maxmeio 
tem modernidade em todas as partes. 
Todas as 56 estações de trabalho são 
dotadas de equipamentos de ponta 
e acesso à internet por rede de fibra 
óptica. O servidor geral – tido como o 
“coração da empresa”, por armazenar 
as principais informações e dados da 
agência – tem uma sala exclusiva 
com piso elevado e capacidade de 
armazenamento na nuvem. Mesmo 
com tanta conectividade, não se vê 
fios, pois o cabeamento é subterrâneo.

Arturo Arruda entende que a 
construção da nova sede, fruto de 
um investimento portentoso das 
duas agências recém-unidas, é uma 
demonstração de aposta no mercado 
publicitário do Rio Grande do Norte. 
“Estamos investindo na fidelização 
de nossos clientes e parceiros e tam-
bém na longevidade da empresa, que 
fez 20 anos em agosto”, acrescentou.

O diretor da Art&C confia em 
uma retomada do setor em 2019, 
após meia década de forte crise. “E 
estamos obtendo resultados positi-
vos, pois já em 2018 conseguimos no-
tar uma recuperação de todo o setor. 
Para este ano, a expectativa é cres-
cer ainda mais”, assinala Arturo.

As duas agências – Art&C e Ma-
xmeio – se juntaram há dois anos. A 
primeira é líder no mercado e, por 
isso, é considerada referência no seg-
mento publicitário potiguar. Por sete 
vezes, a Art&C foi finalista no Profis-
sionais do Ano, prêmio concedido pela 
Rede Globo, e já conquistou dezenas 
de outros certificados e prêmios. Tra-
balha com planejamento estratégico, 
monitoramento de mercado, gestão 
de marca, marketing e publicidade, 
entre mais serviços. Com a Maxmeio, 
veio o reforço da tecnologia e marke-
ting digitais e a possibilidade de aten-
der mais clientes.

Sócio da Art&C/Maxmeio, João 

Daniel Vale ressalta que, já na pri-
meira semana, foi perceptível a maior 
integração entre os diversos setores 
das duas agências. “A produção do 
conteúdo ganha muito com isso, pois 
todos os nossos setores estão juntos. 
Quando a criação pensa em uma 
ideia, por exemplo, já pode consultar 
o setor que está à frente sobre a exe-
cução. É um grande avanço”, pontua.

Além do salão principal, a nova 
sede da Art&C/Maxmeio tem três 
grandes salas de reunião – com tec-
nologia para videoconferências com 
até 18 convidados. Com dois gran-
des corredores internos de acesso, 
a agência também oferece equipa-
mentos de conforto e espaços de con-
vivência exclusivos. Há um lounge 
onde os funcionários podem descan-
sar, amplo refeitório e banheiros do 
tipo vestiário que facilitam a vida de 
todos que frequentam o prédio. Tudo 
isso com respeito a todas as normas 
de acessibilidade, moderno sistema 
de iluminação e postos de trabalho 
com ergonomia de ponta.

“Cada metro quadrado foi pen-
sado para promover a verdadeira 
experiência de uma comunicação 
conjunta, onde o on e o offline estão 
juntos na essência. Isso é pensar di-
ferente”, destaca Flávio Sales, sócio 
e parceiro da Maxmeio.

Arturo Arruda conclui afir-
mando que, após a mudança para 
o novo prédio, as agências poderão 
aprimorar o trabalho desenvolvido. 
A Art&C/Maxmeio pensa também 
em expansão. Atualmente, a agência 
já está presente em Aracaju (SE) e 
João Pessoa (PB), atendendo a clien-
tes públicos e privados. l

Sede da agência tem três salas de reunião, com estrutura de videomonitoramentoArturo Arruda, Flávio e Sales e João Daniel Vale, sócios da Art&C/Maxmeio

Art&C/Maxmeio / Divulgação

Diretor da agência Art&C acredita em retomada do setor para este ano de 2019
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Agência de Aviação Civil concede 
certificado definitivo para Mossoró

TRANSPORTE

Governo do RN / Reprodução

Aeroporto Dix-Sept tinha certificado provisório para operações, e a validade se encerraria no próximo 
dia 23 de março; movimentação do terminal aéreo foi de 15 mil passageiros em 2018, segundo Anac

A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) emitiu na sexta-feira, 
15, o certificado operacional defini-
tivo ao Aeroporto Dix-Sept Rosado, 
em Mossoró, no Oeste Potiguar. 
Até então, o terminal aéreo tinha 
um certificado provisório, cuja vali-
dade se encerraria no próximo dia 
23 de março.

A partir da certificação opera-
cional, o operador aeroportuário 
ganha novas especificações ope-
rativas. Com isso, o terminal de 
Mossoró pode ser utilizado regu-
larmente por quaisquer aeronaves 
compatíveis com o código de refe-
rência “2C”, da classe das aerona-

ves turboélices.
O certificado permite que o 

aeroporto possa operar a aeronave 
ATR 72 em condições meteorológi-
cas visuais (VMC). Vale lembrar 
que este modelo é o que atualmen-
te é o que atualmente é utilizado 
para o transporte de passageiros 
em Mossoró.

Desde junho do ano passado, a 
companhia Azul mantém uma li-
nha de voos entre o aeroporto poti-
guar e a cidade do Recife (PE). Em 
2018, de acordo com números da 
Agência Nacional de Aviação Civil, 
o Aeroporto de Mossoró movimen-
tou 15.934 pessoas. l Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, tem linha de voos desde 2018

LEILÃO

Setor de telecomunicações lidera 
queixas de consumidores no País

José Aldenir / Agora RN

As empresas de telecomunica-
ções voltaram a liderar, em 2018, 
o ranking das companhias cujos 
serviços mais provocaram reclama-
ções de consumidores. 

Segundo dados da Secretaria 
Nacional do Consumidor (Sena-
con), do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, 40% das 609.644 
mil reclamações registradas no 
siteconsumidor.gov.br são queixas 
contra o setor. Já nos Procons, o 
percentual de contestação contra o 
segmento atingiu 29%.

Entre junho de 2014, quando 
o site do consumidor foi lançado, e 
dezembro de 2018, foram registra-
das mais de 1,5 milhão de reclama-
ções. No mesmo período, mais de 
1,1 milhão de usuários e 478 em-
presas se cadastraram no site. 

Em média, 81% das queixas 
apresentadas foram resolvidas – 
considerando apenas as operado-
ras de telecomunicações, este per-
centual sobe para 90%. No geral, o 
prazo médio para as companhias 
responderem aos consumidores in-
satisfeitos é de 6,5 dias.

No geral, os problemas mais 
comuns envolvem consulta, cole-
ta e repasse de dados pessoais ou 

financeiros sem autorização dos 
consumidores; cobrança indevida, 
incluindo a cobrança por serviços 
e produtos não adquiridos ou não 
informados previamente; demora 
na entrega de produtos; cálculo de 
juros sobre saldos devedores; difi-
culdade para receber a devolução 
de valores, dentre outros.

Segundo o secretário Nacional 
do Consumidor, Luciano Timm, o 
setor de telecomunicações ocupa 
o topo do ranking de reclamações 
desde a criação do site, em 2014. 

Segundo Timm, a plataforma, pú-
blica e gratuita, vem se tornando 
conhecida pouco a pouco, atraindo 
cada vez mais consumidores que 
optam pela praticidade de usar 
um computador com acesso à rede 
mundial de computadores para re-
gistrar suas queixas.

 Só entre 2017 e 2018, o nú-
mero de reclamações registradas 
na plataforma aumentou cerca de 
30% - ao passo que o percentual de 
resolução de conflitos se manteve 
estável. l

Telefonia correspondeu a mais 40% do total de 609 mil reclamações em 2018

SEGURANÇA

Câmara aprova projeto 
que oficializa Ronda 
Ostensiva Municipal

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou um projeto de lei de autoria 
do vereador Aroldo Alves (PSDB) 
que dispõe sobre a oficialização da 
Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

A proposta tem o objetivo de 
padronizar e profissionalizar um 
grupamento da Guarda Municipal 
de Natal para atuar na proteção da 
vida, bem como proteger os bens, 
serviços e instalações do município.

“A Romu já faz o trabalho 
ostensivo há 15 anos. Diante desse 
trabalho significativo, nós decidimos 
elaborar esse projeto para que a 
Ronda seja criada de fato e de 
direito, existindo uma legislação 
regulamentando a categoria”, 
explicou Aroldo Alves.

A formalização da categoria 
é importante para obtenção de 
recursos para a área. l

Elpídio Júnior / CMN

Guardas acompanham votação
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Passageiros do aeroporto Aluízio Alves 
sofrem com o fechamento de lojas

PREJUÍZO

Agora Eu Voo / Divulgação

Quatro unidades da Casa do Pão de Queijo foram encerradas nos últimos dias; direção do aeroporto 
diz que nova empresa vai ocupar espaço até abril. Passagens são até 200% mais caras por Natal

Além de encarar passagens até 
100% ou 200% mais caras que em 
outros terminais aéreos do Nor-
deste, os usuários do Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves, em 
São Gonçalo do Amarante, tam-
bém sofrem com a falta de serviços, 
pois a única opção de restaurante 
de quem precisa utilizar a área de 
embarque internacional está com 
as portas fechadas.

As operações da empesa Casa 
do Pão de Queijo foram encerradas 
nos últimos dias. O empreendimen-
to atuava com quatro lojas – entre 
as áreas de embarque doméstico e 
internacional – desde o início das 
atividades do aeroporto, em 2014.

De acordo com a empresa In-
framérica, que é responsável pela 
gestão do aeroporto potiguar, as 

quatro lojas da marca serão subs-
tituídas por uma nova operação 
no terminal aéreo. “As lojas foram 
fechadas para dar lugar ao novo 
empreendimento. As obras de reno-
vação do espaço começam agora e 
devem ser inauguradas já no início 
de abril”, informou a Inframérica.

O Agora RN publicou uma re-
portagem no dia 8 de março falando 
sobre o custo das passagens áreas a 
partir do Aeroporto Aluízio Alves. 
Segundo a reportagem, há casos 
de tíquetes aéreos nos terminais de 
João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE) 
que são 80% ou até 90% mais bara-
tas em relação a Natal. 

Em 2018, o aeroporto potiguar 
movimentou cerca de 2,43 milhões 
de passageiros e um fluxo de mais 
de 19 mil aeronaves. l Área do embarque doméstico do aeroporto tem poucas opções de alimentação

INVESTIGAÇÃO

MP-RJ apura depósito de R$ 100 mil 
para acusado de atirar em Marielle

TV Globo / Reprodução

Um relatório do Conselho de 
Controle de Atividades Financei-
ras (Coaf) mostrou um depósito de 
R$ 100 mil feito na conta do poli-
cial militar reformado Ronnie Les-
sa, sete meses após o assassinato 
da vereadora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes, em 14 
de março do ano passado.

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MP-RJ) 
não confirmou se há ligação entre 
o pagamento e os assassinatos.  
O advogado de Lessa, Fernando 
Santanna, disse que não teve 
acesso ao relatório do Coaf e, por 
isso, não pode explicar a origem do 
dinheiro encontrado.

“Fiquei sabendo através do 
meio televisivo. Vou me inteirar, e 
depois mostrar pra ele pra saber se 
foi de alguma venda que ele fez ou 
algo do gênero”, afirmou Santanna.

O documento foi incluído pelo 
MP-RJ no pedido do bloqueio de 
bens apresentado junto à denúncia 
contra o acusado e contra o ex-poli-
cial militar Élcio de Queiroz, apon-

tado como o motorista que seguiu 
Marielle para que Ronnie atirasse.

Ronnie Lessa e Élcio de Quei-
roz foram presos na terça-feira, 
12, acusados de terem planejado e 
executado a emboscada contra Ma-
rielle e Anderson, que incluiu tam-
bém a tentativa de assassinato da 
assessora Fernanda Chavez, que 

estava no mesmo carro que a ve-
readora e sobreviveu aos disparos.

O Ministério Público e Delega-
cia de Homicídios da Polícia Civil 
seguem com o inquérito para ten-
tar desvendar possíveis mandan-
tes e a motivação do crime, que 
completou um ano na quinta-feira 
passada, dia 14 de março. l

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz são suspeitos de matar Marielle Franco

INVESTIGAÇÃO

Conselho Regional de 
Medicina registra três 
falsos médicos no RN

O Conselho Regional de 
Medicina (Cremern) registrou três 
casos de falsos médicos atuando no 
Rio Grande do Norte em 2019.

O presidente do Cremern, 
Marcos Lima de Freitas, e o 
assessor jurídico, Klevelando 
Santos, foram à superintendência 
da Polícia Federal, em Natal, para 
uma reunião com o delegado 
regional de investigação, Agostinho 
Cascardo, e o corregedor regional 
da PF no RN, Alexandre Pauli.

Por ser uma instituição federal, o 
Cremern conta com o apoio da Polícia 
Federal para coibir a atuação de falsos 
médicos, desde que a documentação 
falsa seja entregue no Conselho. l

Cremern / Divulgação

Entidade conta com apoio da PF
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Aplicativo do Detran alcança 
mais de 250 mil downloads

TECNOLOGIA E SERVIÇO

Detran RN / Reprodução

Serviços disponíveis vão desde agendamento online até acesso a 
informações sobre documentação exigida para cada tipo de demanda

O aplicativo “Detran RN”, criado 
pela agência Executiva em parceria 
com a Maxmeio Tecnologia Digital 
para o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), já foi baixado 254 
mil vezes nas lojas de aplicativo de 
smartphones Android e iOS.

A ferramenta facilita a presta-
ção de serviços do Detran para os 
usuários. Pela plataforma, é possível 
acessar demandas relacionadas a 
registro de veículos e de condutores.

No app “Detran RN”, é possível 
gerar com facilidade boletos digitais 
referentes às taxas de licenciamento 
de veículos, IPVA, DPVAT e multas 
cobradas por causa de infrações de 
trânsito. O usuário conta, ainda, 
com todas as informações do auto-
móvel e pode quitar os débitos de 

casa mesmo, bastando ter disponível 
o aplicativo do banco também no 
smartphone.

Os serviços disponíveis no 
aplicativo Detran RN vão desde 
agendamento online até acesso a 
informações relacionadas a docu-
mentação exigida para cada tipo 
de demanda atendida pelo Detran 
do Rio Grande do Norte. É possível 
também agendar vistoria veicular e 
serviços relacionados à habilitação 
de condutores. O processo permite 
que o cidadão escolha dia e horário 
para ser atendido em unidade física, 
gerando menor tempo de espera.

Na plataforma online do aplica-
tivo, é possível visualizar também 
os números de contatos telefônicos e 
mapas de unidades do Detran. l Facilidade na palma da mão do usuário

FRAUDE

Vice-PGE quer cassação 
de beneficiados por 
candidaturas laranjas

O vice-procurador-geral eleitoral, 
Humberto Jacques de Medeiros, 
defendeu a cassação do mandato 
e a declaração de inelegibilidade 
de candidatos beneficiados por 
candidaturas fictícias de mulheres 
(laranjas), nas eleições proporcionais.

Segundo o vice-PGE, a fraude, 
praticada por alguns partidos para 
cumprir a cota de gênero exigida pela 
legislação, é espúria e contamina 
a lisura do processo eleitoral. Por 
esse motivo, defendeu a cassação 
de toda a chapa, a anulação dos 
votos recebidos  e o recálculo do 
coeficiente eleitoral. l

MPF / Reprodução

Procurador Humberto Jacques
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O jogo real da morte
Com um tremendo sangue frio 

com pitadas de sadismo, o autor ma-
terial do massacre na mesquita de Al 
Noor, na Nova Zelândia, desceu do 
carro com um rifle, executou as primei-
ras vítimas na porta de entrada, voltou 
ao carro para trocar de arma e avan-
çou casa adentro atirando e filmando 
os assassinatos.

E se digo autor material é porque 
o canalha australiano Brenton Tar-
rant não está sozinho nisso. E nem é 
um doido solitário, posto que doido não 
tem método como ficou claro no ritual 
tipicamente premeditado, o que suge-
re planejamento criminoso nos moldes 
de qualquer pequeno grupo terrorista.

O sadismo foi a transmissão ao 
vivo que ele fez pelo Facebook, ins-
talando uma câmera de vídeo no 
capacete, evidentemente ligada a um 
celular, por sua vez linkado na pági-
na da rede social e, obvio, contando 
com o sinal de wifi da mesquita. O 
cara exibiu para o mundo a versão 
real dos games de guerra.

Pelo que li nos sites europeus, não 
ficou claro se ele também foi o encarre-
gado do segundo ataque na mesquita 
de Linwood, apesar de haver indícios 
de que foi ele também o atirador. Tar-
rant tem 28 anos e defendia nas redes 
uma reação violenta aos migrantes 
islâmicos que se mudam para o Oci-
dente. Mas está claro que o crime foi 
planejado e bem orquestrado, talvez, 
durante semanas. O atirador deve 
ter levado bom tempo para escrever 
com giz, nas armas e carregadores, 
os nomes de terroristas que são suas 
referências ideológicas, como Anders 
Breivik, que matou 77 pessoas na No-
ruega em 2011.

Há nomes de autores de massa-

cres contra muçulmanos nos tempos 
das Cruzadas e também terroristas 
contemporâneos, como o espanhol 
Josué Estébanez que apunhalou o 
jovem Carlos Palomino, no metrô de 
Madrid, em 2007. E o asturiano Dom 
Pelayo que combateu muçulmanos 
no ano de 700.

Assassinos em massa também 
foram homenageados nos rabiscos de 
Tarrant, como o canadense Alexandre 
Bissonette, que em 2017 matou seis 
pessoas abrindo fogo numa mesquita 
de Quebec; e o italiano Luca Traini 
que disparou contra um grupo de imi-
grantes africanos em Macerata, perto 
de Roma.

Muitas das inscrições remetem a 
batalhas históricas e aos pretensos he-
róis cristãos contra tropas islâmicas, 
como é o caso da guerra de Lepanto, 
em 1571, quando os católicos derrota-
ram os turcos. Entre as figuras dessa 
batalha destacam-se Sebastiano Ve-
nier e Marco Antonio Colonna, ambos 
italianos.

Alguns nomes foram destacados 
mais de uma vez, todos eles considera-
dos heróis católicos da era da Inquisi-
ção. São eles o ortodoxo eslavo Novak 
Vujosevic, o veneziano Marco Antonio 
Baradin, o polaco Feliks Kazimierz Po-
tocki, Segismundo de Luxemburgo e o 
britânico Edward Codrington.

Desde a sexta-feira sangrenta, um 
dia tradicional para os muçulmanos, o 
terrível episódio da transmissão ao vi-
vo pelo Facebook vem gerando debates 
na mídia sobre o controle de atos de tal 
natureza. E cada vez que citam os ga-
mes de violência, me lembro dos hipó-
critas que proibiram armas de plástico 
como brinquedos. Agora refaçam as 
teses alarmistas.
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“A violência faz-se 
passar sempre por 

uma resposta à 
violência alheia”

(Jean-Paul Sartre)

>> Tempo estranho. A 
singela e bela imagem da 
garotinha dos anos 1960 
imitando a icônica fotografia 
de Marilyn Monroe no 
respiradouro do metrô de Nova 
York é a melhor referência 
na comparação com esses 
tempos agora em que nossas 
meninas são influenciadas 
por gestos e pantomimas de 
pseudo feministas alienadas, 
que promovem atos grotescos e 
desarranjados como se fossem 
redenção ou revolução.

>> Mulher Maravilha. Confirmado 
pela DC Comics um novo filme da 
heroína amazona, com estreia em 
junho de 2020. Segundo a revista 
Vulture, o produtor Charles Roven 
e a diretora Patty Jenkins estão 
trabalhando numa aventura no ano 
1984 com Diana Prince inserida nos 
conflitos que sacudiram a década.

>> Na superfície. Os jornalistas da 
GloboNews sequer conhecem a fundo 
o submundo político de Brasília, 
imagina a invisibilidade da “deep 
web” ou da “dark web”, chamadas de 
internet profunda e imunda. Uma 
matéria na sexta-feira foi de fazer 
rir, tamanha a superficialidade da 
interpretação e transmissão.
 
>> Pedofilia. É até aceitável que 
autoridades policiais e jurídicas 
brasileiras não consigam combater 
o lixo da internet obscura, dado a 
ausência de tecnologia apropriada, 
como a dos hackers. Mas já era para 
ter tomado providências quanto 
aos vídeos de texto no YouTube 
cultuando relações com crianças.
 
>> Lava Jato. O ministro Gilmar 
Mendes abriu as baterias contra 
os procuradores de Curitiba, 
demonstrando que a guerra entre 
os caçadores de corruptos e o STF 
não acabará tão cedo. Chegou a citar 
quatro nomes, chamou de cretinos 
e denunciou o uso do dinheiro 
resgatado no exterior para perseguir 
políticos.
 
>> Histeria. As investigações do 
caso Marielle ainda demorarão a ser 
concluídas no tocante à revelação dos 
mandantes. Mas é impressionante a 
cobertura histérica de figuras como 
Ricardo Noblat e Mônica Bergamo, 
abertamente torcendo para que o 
presidente Jair Bolsonaro esteja 
envolvido no crime.
 
>> Espertos. Por enquanto, 
do governo passado, o único 
personagem ainda com a imagem 
arranhada é o ex-governador 
Robinson Faria, cujo reconhecido 
espírito público foi engolido por 
parte de um secretariado esquálido, 
que tratou de se esquivar da crise, 
deixando o chefe exposto à vitrine 
das pedradas. 
 
>> Processo. De um magistrado, 
às gargalhadas: “Hoje, eu fazendo as 
perguntas pessoais na primeira fase 
do interrogatório, questiono o estado 
civil do acusado, um senhor de 87 
anos, e ele respondeu, ‘casado pela 
terceira vez, dois divórcios, amigado 
catorze vezes, quinze filhos e corno 
duas vezes’”.

Se tive primaveras em minha 
existência? Não lembro. Já 
chuvas, trovões, desalento e 

raios...
(Franklin Machado)

Gil foi exilado e compôs belas 
canções, Jean Wyllys se exilou e 

se decompôs.

(Ugo Vernomentti)

O campeonato feminino deve ser 
chamado Brasileiríssima e não 

Brasileirão.

(Luara Assunção)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornalista Jamil Sade: 
“Em 20 anos cobrindo a ONU, 
jamais vi o Brasil protagonizar 
uma cena tão triste como a 
que a embaixadora do governo 
Bolsonaro promoveu hoje. 
O Itamaraty, contaminado 
por um vírus extremamente 
perigoso: o da intolerância”; 
...do senador Cristóvam 
Buarque: “Armas só 
devem estar nas mãos de 
profissionais, soldados/
policiais. Facilitar venda de 
armas é espalhar violência. 
É tão óbvio que fica difícil 
entender o desejo de armar 
como forma de reduzir 
violência. Armamento só 
interessa aos que desejam 
vendê-las e aos que desejam 
usá-las”; 
...do El País Brasil: 
“Tentativa de interromper 
escalada política se justifica 
porque Marielle ameaçava 
os podres poderes aliados às 
máfias no RJ”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Irônico. O secretário de 
Planejamento e Finanças do RN, 
Aldemir Freire, usou as redes sociais 
para ironizar informações publicadas 
na imprensa afirmando que o 
Governo do Estado tem hoje em seu 
caixa mais de R$ 1 bilhão.  
“Longe de Natal, soube que circulou 
na capital potiguar uma planilha 
terraplanista dizendo que o governo 
tem 1,4 bi em caixa e que, se 
quisesse, Governo do Estado poderia 
pagar os atrasados. É difícil ter que 
responder afirmações desse tipo. 
O jeito é pedir a Deus paciência”, 
escreveu o secretário em seu Twitter. 
 
>> Crítica. Em seguida, o perfil 
oficial da Seplan (Secretaria 
Estadual de Planejamento) retuitou 
a postagem de Aldemir e fez uma 
crítica à imprensa, “que publica 
primeiro, sem qualquer apuração, e 
espera respostas oficiais do Governo 
depois”.  
“É uma planilha que, no máximo, 
despertaria a dúvida, nunca a 
certeza de que o Governo poderia ter 
todo esse dinheiro com decreto de 
calamidade financeira publicado”, 
afirmou a Seplan.

>> Lançamento. Teve lançamento 
na ultima sexta-feira, 15, no 
Serhs Natal Grand Hotel. Estão 
na área dois importantes eventos 
para o Estado, o 10º Fórum de 
Turismo do RN e a 5ª Feira dos 
Municípios e Produtos Turísticos 
do RN, marcados para os dias 29 
e 30 deste mês. Coordenados por 
Antônio Roberto e Gustavo Porpino, 
o evento traz palestrantes e debates 
em torno de temas relevantes para 
o turismo.

>> Aula Magna. Os desafios 
para os profissionais frente 
às ferramentas do mundo 
contemporâneo serão abordados 
na Aula Magna da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), alusiva à abertura oficial 
do primeiro semestre letivo de 
2019, que será realizada no dia 22 
de março, às 9h, no auditório da 
Reitoria. Com tema “A inteligência 
computacional e seus impactos 
no mundo do trabalho”, a aula 
será ministrada pelo professor 
Fernando Antônio Gomes Gomide, 
autor de três livros lançados e mais 
de cem pesquisas publicadas em 
forma de artigos ou capítulos de 
livros. Dentro da temática, serão 
abordados aspectos como big data 
e inteligência artificial, e o reflexo 
disso no mercado de trabalho.

Desfile Fendi Inverno 2020, 
em Milão

Prefeito em exercício de Natal, vereador Paulinho Freire homenageou a ex-
secretária de Educação do RN Betânia Ramalho com a Comenda Júlia Alves 
Barbosa, durante sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, proposta pela vereadora Júlia Arruda

Daniela Freire
>> Diferente. Na última 
quarta feira, o deputado 
Kelps Lima (SDD) analisou 
o Portal da Transparência 
do Governo do Estado e 
afirmou, em pronunciamento 
na Assembleia Legislativa, 
que existe uma sobra 
financeira de R$ 1,4 
bilhão nas contas do 
Executivo, segundo os 
dados apresentados no 
site. Foi a segunda vez que 
Kelps apresentou sobras 
financeiras nas contas do 
Governo. “Na primeira vez, 
o Governo disse que o dado 
apresentado estava errado, 
que não existia sobra, apesar 
dos números estarem no 
Portal da Transparência”, 
disse ele. 
 
>> Fiscalizando. Kelps 
lembrou que é por isso que 
a Assembleia solicitou, 
através de requerimento 
da deputada Cristiane 
Dantas, a senha do Sistema 
Integrado de Administração 
Financeira, o SIAFI, para 
que os deputados possam 
analisar os dados.

Blogueira potiguar  Érika Nesi 
posando diante do Coliseu,

em Roma

Instagram

InstagramDivulgação

Antônio Roberto e Gustavo Porpino, coordenadores do 10° Forum de 
Turismo do RN

Canindé Soares
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O DJ Alok, de 27 anos, mos-
trou solidariedade ao ajudar uma 
fã de 17 anos. Nathalia Silva 
sofre de uma deformidade cha-
mada cranioestenose e precisava 

arrecadar valor necessário para 
o procedimento cirúrgico. Apesar 
de muitas pessoas terem ajudado, 
ainda faltavam R$ 30 mil, inteira-
dos por Alok.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Você terá criatividade para ganhar dinheiro ou 
mostrar seu talento para a chefia. Sua intuição 
poderá ficar mais afiada. Vida social morna. A 
boa sintonia no romance deverá reinar.

Conte com ajuda importante no seu emprego: 
colega solidário vai lhe oferecer auxílio. Sua 
religiosidade estará realçada e você saberá 
se comunicar muito bem. 

A tendência é resolver assuntos profissionais 
com diplomacia. Poderá ter problemas 
nos estudos. Sua imaginação e ousadia 
prometem render nas coisas do coração.

Seu talento para fazer bons negócios estará 
acentuado. Talvez precise pressionar as 
pessoas do seu convívio para que cumpram 
prazos ou promessas. .

É possível que tome decisões sobre seu 
emprego, mas evite confronto com autoridade. 
Curta as horas livres em casa, recebendo o 
carinho da família. Bom astral para paquerar.

Terá vontade de fazer mil coisas ao mesmo 
tempo. Com autoestima elevada, poderá pensar 
em mudar o visual. Com criatividade, saberá 
faturar o coração de quem ama.

Boa notícia será inspiradora para sua carreira. 
Cuidado para não gastar demais com diversão. 
Na união, se não quiser desgaste, deixe de lado 
as cobranças.

Evite se cobrar demais! Bom dia para lidar 
com contas. Com ideias criativas, saberá 
colocar seus planos em prática. Na paquera, 
você vai querer mudar suas prioridades.

Seu lado empreendedor estará à flor da pele. 
No meio profissional, poderá rejeitar cobranças 
e achar que desempenha tarefas demais. Caso 
já tenha compromisso, o clima será tranquilo.

Sua intuição afiada poderá gerar um dinheiro 
extra ou salvar você de um mau negócio. 
Observe mais antes de confiar novidades aos 
amigos. Procure se definir na paquera.

Seu trabalho poderá ficar cansativo. Mesmo 
assim, terá oportunidades de colocar 
novidades no seu dia a dia. Programas com a 
família protegidos. 

Poderá fazer excelentes negócios, graças 
ao seus instintos ambiciosos. Talvez pinte 
uma viagem inesperada. Seu humor instável 
deverá afetar seus desejos na paquera.

Olavo confronta Lourdes, que tenta se explicar para Geandro. Murilo explica sobre a Irmandade para Sóstenes e 
Luz, e afirma que Gabriel, como guardião-mór, precisa viver em isolamento. Feliciano confessa para Padre Ramiro 
seu amor por Valentina. Valentina questiona Marcos Paulo sobre a presença de Mattoso na cidade. 

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)

Isabel implora para não ser presa. Josi considera estar apaixonada por Cláudio. Bola termina seu relacionamento 
com Sheila. Alain tem um pesadelo com seu passado. Jorge pede ajuda a Dalva para encontrar Marina. Grace 
insiste para que Alain estude sobre vidas passadas e experimente uma sessão de regressão. 

ESPELHO DA VIDA

Diego leva Larissa para casa. Otoniel aconselha João a ir para casa, com receio de que o 
sobrinho faça algo que prejudique sua liberdade condicional.Manu diz a Jerônimo que não 
gostou de ter sido beijada por ele e afirma que os dois são apenas amigos. 

VERÃO 90

DJ Alok doa R$ 30 mil para 
cirurgia de fã de 17 anos

SOLIDARIEDADE O dinheiro doado pelo artis-
ta irá possibilitar a operação da 
menina, além da continuidade do 
tratamento. A família da jovem e os 
seguidores celebraram a notícia e 
elogiaram a atitude nobre dele.

Engajado em causas sociais, 
o criador de hits como “Hear Me 
Now” e “Ocean” viaja para África 
para dar amor e atenção às crian-
ças. Através do projeto “Fraterni-
dade Sem Fronteiras”, ele possui 
ações no Brasil, Madagascar, Ma-
lawi, Moçambique e Senegal..l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 5
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DIVISIVEL

PEDAGOGICO
PENOCANTE
IBARTI
LEMARABACA

RASTREADOR
ATAERCOD

ORROÇAR
BRAILEASA

IACEDEM
BOXAESALA

ASSOUE
TRIPULAÇÃO

TRAMASALOE

Ajuda a
vítima

Cópia
válida de
um docu-

mento

Cargo de 
Tite

(fut. 2019)

Divisão do
terreno

para
venda

Que po-
de ser

repartido

Relativo à
ciência da
Educação

O filho de
Homer

Simpson
(TV)

O apare-
lho como
o radar 

Dígrafo da
palavra
"jarro"

(Gram.)

Conjunto
de galhos

Método
de leitura

para
cegos

Vogal dita
no exame

de gar-
ganta

Membro
colorido
da bor-
boleta

Local dos
pit stops,
na Fór-
mula 1

Compa-
nheiro
(gíria)

Advérbio
de afir-
mação

Sufixo de
"flâmula"

Hiato de
"coelho"

(?) vera:
planta usa-

da em
xampus

Com, em
espanhol
Frente a;
diante de

Aparelho substituído
pelo chuveirinho
O creme que faz 

cair os pelos 

Honesta;
honrada

Vivianne A-
raújo, atriz

Base do
corpo

Frase de
efeito

Acessório
do celular
Móvel da

copa

1, em
romanos
Concluir;
terminar

Volta 
(o namoro)

Código
(abrev.)

Teve
medo

Tocar de
leve 

Doam;
oferecem
O sinal 

" "
Mestre-(?):
parceiro
da porta-
bandeira

Intrigas
(fig.)

Tony
Ramos,

ator

Cozinhou no forno 

Pessoal
de bordo
de uma

aeronave

Folha de
fumo

Açuca-
radas

3/box — con. 5/digna. 6/braile. 7/bateria. 10/pedagógico.
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Alok é engajado em causas sociais
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SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERVADOS DE PETRÓLEO DO RN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do RN – Sindi-
postos/RN, convoca e faz saber que no dia 26 de março de 2019, no auditório deste sindica-
to, situado à rua Raposo Câmara, 3588, Candelária – Natal/RN, será realizada Assembleia 
Geral Ordinária, tendo como pauta: Prestação de Contas referente ao exercício findo em 
31/12/2018, e o parecer técnico do conselho fiscal. A primeira chamada será às 16h e 
segunda chamada às 16h30, conforme dispõe o Estatuto.

Natal, 18 de março de 2019.

Antonio Cardoso Sales – 
Presidente Sindipostos/RN

O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE 
NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDEBARNAT/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pelo presente edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES 
E BARES DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDEBARNAT/RN, convoca 
todos os associados, quites com suas obrigações estatutárias, para a assembleia geral de presta-
ção de contas do ano de 2017/2018 a ser realizada no dia 08 de Abril de 2019, tendo como local 
a sede do SECERN localizado na Rua vaz Gondim 800 – Cidade Alta, Natal/RN com a primeira 
convocação as 9h com quórum estatutário, e ás 9:30h em segunda convocação com qualquer nú-
mero de participantes. Ordem do dia: 1) prestação e aprovação de contas do exercício 2017/2018.

Natal 15 de Fevereiro de 2019
Flávio Tetônio - Presidente

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA
 FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Coordenador Geral do Município de Natal, do Estado do Rio Grande do Norte, do Sindicato 
Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI, entidade sem 
fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº. 04.040.532/0001-03,  no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social vigente, nas formas do artigo 35, 36, 38, 39, 41 e 83, “b”, convoca os associados da 
Entidade em gozo de seus direitos estatutários para participarem da Assembleia Geral Ordinária 
da Prestação de Contas, a realizar-se na sede do Sindicato, sito a Rua Felipe Camarão, 726, CEP 
59025-200 – Cidade Alta, Natal/RN, no dia 26/03/2019, às 14:00 hs em primeira convocação, às 
14:30 hs, em segunda convocação e em terceira e última convocação às 15:00 hs, para deliberar 
sobre as seguintes ordens do dia: 1) Abertura da Assembleia, composição da mesa e falação dos 
convidados; 2) Apresentação do Relatório de Ocorrências Administrativas do Ano de 2018; 3) Apre-
sentação e Deliberação sobre o Plano Administrativo e Financeiro Geral e a Previsão de Receitas e 
Despesas para o exercício do ano de 2019; 4) Prestação de Contas com a demonstração contábil 
do exercício de 2018; 5) Submeter à deliberação da plenária a Prestação de Contas referente ao 
exercício de 2018; 6) Assuntos Gerais.  

Natal, 18 de março de 2019
José Soriano de Oliveira – Coordenador Geral Estadual

COOPETESE – COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E 
PASSAGEIROS DO SERIDÓ - CNPJ: 06.230.104/0001-79 - NIRE: 24.4.0000436.4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPETESE – COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DE ES-
TUDANTES E PASSAGEIROS DO SERIDÓ, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 50 
do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 30 (trinta), para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizar-se-á fora da Sede da Cooperativa, com a 
justificativa de oferecer melhores acomodações para os seus cooperados, na Sala de Reunião da ADESE 
– Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, localizada na Praça Dom José Delgado, nº 51-A, 1º 
andar, Bairro Paraíba, Caicó/RN, CEP 59.300-000, no dia 29 de março de 2019 (sexta-feira), em primeira 
convocação às 07h (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo 
quórum legal, em segunda convocação às 08h (oito horas), no mesmo dia e local, com a presença de 
metade mais 1 (um) do número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última 
convocação às 09h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício de 2018, 
compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou 
perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 
III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação do valor dos honorários, gratifica-
ções e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
V - Taxa de Administração; VI - Plano de Trabalho para o ano de 2019; e VII - Outros assuntos não 
deliberativos de interesse social. 

Caicó/RN, 16 de março de 2019.
Assis Railson de Morais -  Presidente

COOPERATIVA NACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - CNER
CNPJ: 32.141.617/0001-13 - NIRE: 24400011301

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA NACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - CNER, no uso das atri-
buições conferidas pelo inciso IV do art. 45 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os cooperados, 
que nesta data totalizam 24 (vinte e quatro), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que 
se realizará fora da sede da Cooperativa, para melhor acomodação de seus cooperados, na Sala 02 do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Norte - Sescoop/
RN, localizada na Avenida Jerônimo Câmara, 2994 - Nazaré - Natal/RN, CEP: 59060-300, no dia 29 de 
março de 2019 (sexta-feira), em primeira convocação às 13h (treze horas), com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 14h (quatorze horas), 
no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e persistindo a 
falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 15h (quinze horas), no mesmo dia e local,  com 
a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - 
Prestação de contas do exercício 2018, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; 
c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas; III -Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação do 
valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal; V - Plano de Trabalho para o ano de 2019; VI - Proposta de modelo de 
investimento para o desenvolvimento das primeiras usinas de energia solar para os cooperados; e 
VII - Outros assuntos não deliberativos de interesse social. 

Natal/RN, 16 de março de 2019.
Gibran Dantas de Melo Lula -  Presidente

LICENÇA AMBIENTAL
CAVALCANTI & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ 04.652.899/0003-40, torna público, 
conforme a Resolução CONAMA No 237/97, que requereu à SEMURB em 13/03/2019, 
através do Processo Administrativo No 008855/2019-17, o Alvará de Reforma, e/ou 
ampliação e Licença de Instalação para um Posto de Revenda de combustíveis, com área 
construída de 486,87 m² em um terreno de 2.210,38 m², situado na Av. Dr. João Medeiros 
Filho, N° 975, CEP: 59.104-200, Igapó, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, Processo 
Licitatório Nº. 010/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTU-
RA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, 
INCLUINDO-SE TODOS OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, 
CAPOTARIA, ESTOFAMENTO, TAPEÇARIA, BORRACHARIA, ELETRICIDADE, AR CONDICIO-
NADO, CAIXA DE CÂMBIO, EXTINTORES E OUTROS AFINS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 
EM VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E DE GRANDE PORTE, MÁQUINAS PESADAS E MO-
TOCICLETAS. A sessão pública dar-se-á no dia 01/04/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.prefeiturademacai-
ba.com.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 15/03/2019. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo maior 
desconto por item, Processo Licitatório Nº. 011/2019, com o objetivo de REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE FORMA PARCELADA, À FROTA DOS 
VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE MACAÍBA E ÓRGÃOS PARTICIPAN-
TES. A sessão pública dar-se-á no dia 29/03/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: http://macaiba.
rn.gov.br/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 15/03/2019. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº. 088/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE IN-
FORMAÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, QUE PERMITA O TRÁFEGO DE INFOR-
MAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE LOCALIDADES DE NÍVEL MUNICIPAL SIMULTA-
NEAMNETE, ACESSO A REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET – E DE SEGURANÇA 
DE ACESSO DE DADOS E MONITORAMENTO.     
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a análise e 
julgamento da impugnação apresentada pela empresa OI MÓVEL S.A. – CNPJ Nº 05.423.960/0001-11 
ao edital do processo em comento. Após análise pela Procuradoria Geral do Município e pelo setor técnico 
de TI, o Pregoeiro decidiu pelo conhecimento e não provimento da impugnação ao edital e seus anexos. 
Fica mantida a sessão aprazada para o dia 18/03/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. Os 
autos estão disponíveis para vista na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 15/03/2019. Pregoeiro/PMM.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da ASAN, no uso de suas atribuições, convoca todos os associa-
dos para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 05 (cinco) 
de abril de 2019, na sede da ASAN, localizado à  Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, 
iniciando-se os trabalhos às 8:30  hs, em primeira convocação, ou na falta de 
quórum necessário, às 9:00 hs em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Prestação de contas;
2.  Mudança de endereço;
3. Criação de fundo de reserva;
4. Permissão de associação de pensionistas;
5. Alteração de critérios de eleições;

Natal, 18 de março de 2019
José Matos Viana - Presidente
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Conselho da Fifa aprova Mundial de 
2022, no Catar, com 48 seleções

COPA DO MUNDO

Rhona Wise / AFP

Com a aprovação do Conselho, entidade agora irá organizar uma proposta formal ao lado do Catar 
para ser apresentada no próximo congresso, que será realizado em junho, na capital francesa Paris

O Conselho da Fifa aprovou o 
plano de ampliar a Copa do Mundo 
de 2022 para 48 seleções. Em Miami, 
o presidente Gianni Infantino anun-
ciou nesta sexta-feira que a entidade 
deve trabalhar ao lado do Catar para 
explorar a possibilidade de expandir 
o torneio, disputado atualmente por 
32 equipes.

Com a aprovação do Conselho, a 
Fifa agora irá organizar uma propos-
ta formal ao lado do Catar para ser 
apresentada no próximo congresso 
da entidade, que será realizado em 
junho, em Paris. Nele, os 211 países 
filiados votarão se o projeto deve ou 
não sair do papel.

“Conhecemos a situação da re-
gião. O Catar está aberto a esta op-
ção (ampliação do torneio) e veremos 
o que podemos fazer. Exploramos as 
possibilidades e, em junho, haverá 
a apresentação da proposta ao con-
gresso”, explicou Infantino. Neste 
primeiro momento, a proposta foi 
aprovada por 36 membros da enti-
dade.

Um estudo da Fifa mostrou que 
há a possibilidade de realizar a ex-
pansão em 2022, desde que o Catar 

aceite dividir a sede com pelo menos 
mais um país. O Kuwait e Omã 
foram apontados como principais 
candidatos a este posto, uma vez 
que não têm problemas diplomáticos 
com os catarianos, ao contrário de 
Bahrein, Arábia Saudita e Emirados 
Árabes Unidos, que seriam outras 
opções.

Se a expansão para 2022 ainda 
não é certa, ela já foi aprovada para o 
Mundial seguinte, em 2026, que será 

sediado por Estados Unidos, Canadá 
e México.

MUNDIAL DE CLUBES
Ignorando a forte oposição eu-

ropeia, a Fifa também aprovou um 
novo formato para o Mundial de 
Clubes a partir de 2021. Após o en-
contro dos dirigentes da entidade em 

Miami, o presidente Gianni Infan-
tino explicou que o torneio com 24 
equipes será testado na edição a ser 
realizada daqui dois anos.

Uma versão quadrienal do 
Mundial deverá ser disputada pela 
primeira vez entre junho e julho de 
2021, em substituição ao atual for-
mato, jogado anualmente por sete 
equipes. O novo torneio ocupará o 
lugar no calendário da Copa das 
Confederações, que vinha apresen-
tando números decepcionantes de 
público e audiência e deixará de ser 
realizada.

“Nós esperamos que todas as 
maiores equipes do mundo partici-
pem (do novo Mundial de Clubes). 
Os melhores times deveriam ter esta 
plataforma mundial. Vamos conti-
nuar com nossas conversas”, decla-
rou Infantino. A expectativa é de 
que o torneio conte com oito clubes 
europeus e seis da América do Sul, 
enquanto as outras vagas seriam 
distribuídas entre as outras federa-
ções continentais. l

Gianni Infantino, presidente da Fifa, defendeu a ampliação de participantes

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPALEGRE
CNPJ: 30.187.211/0001-46 - NIRE: 24400011221

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE - COOPA-
LEGRE, no uso das atribuições estatutárias conferidas pelo inciso IV do art. 52, convoca os coope-
rados, que nesta data totalizam 23 (vinte e três), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
que se realizará fora da Sede da Cooperativa, para melhor acomodação de seus cooperados, no 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte Alegre, situado na Rua Joaquim Ubarana, 43, Monte 
Alegre - RN, CEP: 59182-000, no dia 29 de março de 2019 (sexta-feira), em primeira convocação 
às 8h (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, 
em segunda convocação às 9h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 
1 (um) do número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convo-
cação às 10h (dez horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício de 
2018, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de 
sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas; III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação do valor dos 
honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal; V - Taxa de Administração; VI - Plano de Trabalho para o ano de 2019; e 
VII - Outros assuntos não deliberativos de interesse social.

Monte Alegre/RN, 18 de março de 2019.
Marcelo Paiva Lopes - Presidente

COOPERATIVA BRASILEIRA DE CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS -
COOPBENS - CNPJ: 31.134.768/0001-81 - NIRE: 24400011247

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA BRASILEIRA DE CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS - COO-
PBENS, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 45 do Estatuto Social da Cooperativa, con-
voca os cooperados, que nesta data totalizam 22 (vinte e dois), para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, que se realizará fora da sede da Cooperativa, para melhor acomodação de seus cooperados, 
na Sala 01 do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Norte - 
Sescoop/RN, localizada na Avenida Jerônimo Câmara, 2994 - Nazaré - Natal/RN, CEP: 59060-300, no dia 
29 de março de 2019 (sexta-feira), em primeira convocação às 11h30 (onze horas e trinta minutos), 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação 
às 12h30 (doze horas e trinta minutos), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do 
número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 13h30 
(treze horas e trinta minutos), no mesmo dia e local,  com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I -Prestação de contas do exercício 2018, compre-
endendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do 
Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição dos componentes 
do Conselho Fiscal; IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; V - Plano de Trabalho para o ano de 2019; VI - Outros 
assuntos não deliberativos de interesse social. 

Natal/RN, 16 de março de 2019.
Arlindo Barbosa de Araújo - Presidente


